Verslag van de activiteiten in 2016

Door de inzet van een groep vrijwilligers was het ook het voorbije jaar 2016 mogelijk om 6 dagen per
week Het Nieuws Huis te openen. Wij kijken terug op een waardevol jaar, veel gesprekken, koffie,
thee en gebed. Dankbaar dat Het Nieuws Huis ook in de omgeving steeds meer bekend wordt, door
mond op mond reclame is het aantal bezoekers toegenomen.
Naast de mooie en soms heel bijzondere ontmoetingen in Het Nieuws Huis zijn wij ook weer de
markt opgegaan om ook buiten de deur van Het Nieuws Huis in contact te komen met mensen op
straat.
We hebben de zomermarkten in de Diever en omgeving gebruikt om het publiek in contact te
brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Door middel van het uitdelen van een mooie roos
met daaraan een kaartje met de vraag: Voor wie klopt jouw hart? Zo kwamen er gesprekken op gang
en kon worden verteld over de liefde van Jezus.
In de winter tijdens Sfeervol Diever ook de deur open en een partytent ervoor, zo voldoende ruimte
om elke voorbijganger een kop heerlijke snert aan te bieden en een gesprek over het kerstfeest te
beginnen, DVD ’s uit te delen om zo ook het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken
De activiteiten die vorig jaar begonnen zijn mbt de vluchtelingen zijn ook in 2016 verder gegaan.
Samen met 4 kerken in de omgeving zijn er op 1 dagdeel per week diverse activiteiten georganiseerd
Van Nederlandse les, creatieve bezig zijn, gezellige een spelletje doen tot gewoon luisteren en samen
een kopje koffie of thee drinken. Door sluiting van de AZC halverwege 2016 en de daarbij behorende
overplaatsing van de vluchtelingen zijn deze activiteiten gestopt.
De inzameling kan kleding is wel doorgegaan en de kleding wordt in samen werking met de
Kledingbank van de Gemeente Westerveld beschikbaar gesteld aan inwoners van de Gemeente die
daarvoor in aanmerking komen. Waaronder ook steeds meer vluchtelingen die een status hebben
gekregen en in Gemeente Westerveld een woning toegewezen hebben gekregen.

Planning 2017
Openstelling van Het Nieuws Huis – 6 dagen per week
Zomermarkten in Diever in omgeving weer gebruiken voor verspreiding van het Evangelie van Jezus
Christus
Conferentie van Stichting Vrij Zijn – planning 24 -25 maart – Kruiskerk te Diever

Financiële verantwoording

Verlies en winst rekening 2016

debet

Donatie en giften

4407,-

Vaste lasten 2016
(zonder gas water en licht 2016
Door verhuurder nog niet berekend)

3828,-

Bank, computer en overige kosten

1113,-

Inkomsten uit verkoop

Reserve

credit

5576,-

5042,-

__________________________________________________________________________________
Ontvangen giften tbv Vluchtelingen

1410,-

Inkopen tbv Vluchtelingen

1336,-

Reserve

74,

__________________________________________________________________________________

De aflossing a 250,- per maand (3000 per jaar) van de renteloze lening is ook in 2016 betaald.
Saldo bedraagt per 31-12-2016 5900,- euro
Rozen en kaartjes zijn voor de zomermarkten geschonken door de plaatselijke bloemist.

