
 

JAARVERSLAG 2020  

 

Van de interkerkelijke stichting: 
 

Aanloophuis “Oer de Brêge” 
 

Heerenveen 

 
  



 
Inleiding.  

 

Waar moet je nu een jaarverslag mee beginnen als het over een jaar gaat 
waarin wij geteisterd werden door het corona virus. Ons Aanloophuis kon 

niet open voor onze gasten omdat wij niet aan de vereiste voorwaarden 
konden voldoen. 

Dat is heel verdrietig want op zulke momenten wil je er graag zijn voor 
onze gasten. Aan hen een onderdak bieden waar ze gezellig bij elkaar 

kunnen zijn. Niets van dit alles dus. Geen gezamenlijke broodmaaltijd of 
een warme maaltijd. Een gezellig praatje met de anderen niets was er bij.  

Gelukkig konden wij dankzij de mooie zomer nog een aantal keren bij 
elkaar komen in een tent in de tuin achter ons Aanloophuis. En toen dit 

niet meer kon, zijn wij nog een keer in ’t Skûtsje, het gebouw van de 
Katholieke Kerk geweest. Daarna was het dus weer stil. Geen kerstviering, 

geen Sinterklaas en geen Nieuwjaarsreceptie.  
Dus valt er niet veel te melden in ons jaarverslag.    

  

Van de Voorzitter  

Natuurlijk zijn we, net als voorgaande jaren, trots dat we u weer ons 

jaarverslag kunnen aanbieden. Echter, ik heb weinig vrolijks toe te voegen 

aan wat hierboven in de inleiding al is gezegd. Bijna het hele jaar 2020 

was het zoeken hoe we het -samen met bestuur, stuurgroep en 

vrijwilligers- voor onze gasten mogelijk konden maken om toch elkaar nog 

te ontmoeten. Dat is, om bekende redenen, maar zeer gedeeltelijk gelukt. 

Hopelijk wordt het de komende seizoen beter!                                          

Ik bedank allen die zich voor ons AANLOOPHUIS hebben ingezet.                                                                                

Eigenlijk hebben we alleen in januari 2020 onze normale 

bestuursvergadering kunnen houden, en daar toen nog afscheid kunnen 

nemen van Paulien Visser die – na 6 jaren- werd opgevolgd door Sjoukje 

Dam, die de Doopsgezinde Gemeente én de Unie van Baptisten gaat 

vertegenwoordigen. Vervolgens hebben we gedurende de zomermaanden 

een paar keer in klein comité overlegd, en nog in september als bestuur 

en stuurgroep samen, waarbij we ook afscheid konden nemen van Gerda 

Groen als voorzitter van de Stuurgroep. Tenslotte moet nog worden 

vermeld dat de beheersgroep enkele klussen heeft kunnen uitvoeren en 

dat de aankoop van twee grote partytenten ons erg heeft geholpen om 

een tijdlang een beperkt aantal gasten in de zomer-tuin te ontvangen.  

Ook nu zijn we dankbaarheid verschuldigd aan de kerken en donoren die 

ons financieel en moreel steunden om ons werk in 2020 te kunnen 

uitvoeren. We ervaren dit als een zegen op ons werk, niet alleen voor 

onszelf, maar met name voor onze gasten, die ons keer op keer laten 

weten hoe ze ons Aanloophuis waarderen. In dit jaarverslag 2020 vindt u 



nog een paar details en verslagen. En bij dezen de oproep: blijf ons 

steunen, ook in 2021! Bij voorbaat hartelijk dank! 

Met een hartelijke groet / Dick Kleinhesselink.   

 Stuurgroep. 

 

De stuurgroep heeft ook dit jaar waar mogelijk er voor onze gasten willen 
zijn. Maar zoals u eerder al hebt kunnen lezen, maar op een zeer beperkte 

wijze.  
De vrijwilligersavond is bezocht door 22 personen. Een mooie opkomst en 

een geslaagde avond met Harold Brouwer van de Gemeente Heerenveen 
over de psychische problematiek in de gemeente.    

Vanaf juni zijn er een aantal bijeenkomsten in de tent achter ons 
Aanloophuis gehouden. Dit van 15.00 tot 17.30 uur. Niet zo lang maar 

toch weer even voor onze gasten om elkaar te ontmoeten. In oktober 
mochten we een aantal keren gebruik maken van ’t Skûtsje het 

verenigingsgebouw van de Katholieke Kerk. Helaas is dat maar bij één 
keer gebleven wegens de weer strakkere voorwaarden.  

Rond Sinterklaas hebben de bij ons bekende gasten een attentie 
ontvangen in de vorm van een amarillesbol, een tegoedbon en een 

chocoladeletter. Voor onze vrijwilligers was er een banketstaaf.      

 
Werkgroep activiteiten.  

 
Ook van de gewoonlijke altijd weer succesvolle activiteiten is dus niets 

terecht gekomen.   
 

Kookgroep. 
 

Ook de kookgroep kon hun creativiteit niet uitleven in dit jaar.      
 

Commissie Pastorale Zorg.  
 

En ook van deze commissie hetzelfde verhaal. Geen paas- en kerstviering. 
 

PR commissie 

 
Voor het uitbreken van de coronacrisis hebben wij nog een paar 

presentaties kunnen houden bij de kerken van Wommels, Harich en 
Katlijk/Mildam.    

Ons Aanloopnieuws dat twee keer per jaar uitkomt is nu ook maar één 
keer verschenen bij gebrek aan nieuws. Via een Nieuwsbrief is er toch het 

weinige te melden nieuws de deur uit gegaan.  
 

Algemene gegevens 
 



Stichting Aanloophuis “Oer de Brêge”.  
Herenwal 2 8441 AZ  Heerenveen.  

aanloophuisheerenveen@gmail.com  

 

Voorzitter D. Kleinhesselink  telefoon: 0513-629510 

Penningmeester J.T. Krijnsen  telefoon: 0513-633703 

Secretaris D. Annema  telefoon: 0513-632354 

 

Website: www. aanloophuisheerenveen.nl  

Kamer van Koophandel: 41003409 

Bankrekening:  NL94RABO0330710745 

 

In normale omstandigheden zijn de openingstijden van het Aanloophuis.   

Vrijdagavond van 19.00 uur tot 22.30 uur 

Zaterdag  van 15.00 uur tot 22.30 uur   

Zondag van 15.00 uur tot 22.00 uur 

Elke donderavond is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een warme 

maaltijd in het Aanloophuis. Hiervoor dient men zich van tevoren aan te 

melden. Op zaterdag- en zondagmiddag worden de gasten de gelegenheid 
geboden deel te nemen aan een broodmaaltijd. 

Zowel voor warme maaltijd als voor de broodmaaltijd wordt van de gasten 
een kleine financiële bijdrage gevraagd.  

 
 

Financiën.       
 

Ook dit jaar zijn wij financieel weer goed doorgekomen. Dankbaar zijn wij 
altijd weer voor al die goede gevers die ons werk mogelijk maken.    

Dus hopen we ook de komende jaren dat wij mogen rekenen op financiële 
ondersteuning.   

De belangrijkste wijziging in de onderstaande financiële gegevens is de 
aanpassing in de balans van de WOZ waarde van de woning.   
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