
Verslag van de activiteiten in 2015 

 

Samen met de groep vrijwilligers is Het Nieuws Huis  ook in 2015 6 dagen per week open geweest 

voor iedereen die daar binnen wilde lopen. 

Terugkijkend kunnen we weer spreken van een bijzonder jaar, de bezoekjes, gesprekken, soms geen 

gesprek maar wel een kop koffie of thee, soms wekelijks,  soms eenmalig, soms heel kort ….. maar 

waarvan we later mochten horen hoe bijzonder, hoe waardevol mensen dit hebben ervaren. 

Dat er iemand is die dan gewoon de tijd voor je heeft, je verhaal aanhoort zonder daar iets over te 

zeggen, de rust om even op verhaal te komen, maar ook angsten of zorgen delen is heel waardevol.  

Wij als vrijwilligers hebben geen pasklare antwoorden, maar een bemoediging vanuit de Bijbel en  - 

als men dit wil  - een gebed , wordt als heel waardevol ervaren. 

Deze zomer hebben we de zomermarkten in Havelte, Vledder en Diever bezocht. Om in contact te 

komen met de mensen, hebben we rozen uitgedeeld met een kaartje waarop het handje van 

Facebook staat met daarbij de tekst Jezus vindt jou leuk. Met daarbij op de achterkant de tekst uit 

Joh. 14: Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven, met een kleine uitleg.  Dit heeft geleid 

tot mooie gesprekken. 

Niet alleen via Het Nieuws Huis willen we het Evangelie van Jezus doorgeven, maar sinds dit jaar zijn 

we ook te volgen op Facebook. https://nl-nl.facebook.com/Gelovenenzo. Allerlei actuele boeken, 

artikelen, muziek optreden’s, bijzondere kerkdiensten worden hierop vermeld. 

Ook Sfeervol Diever was voor ons weer een mogelijkheid om naar buiten toe te laten zien wat de 

ware betekenis is van het Kerstfeest. Samen met andere Christelijke organisatie’s, Alpha team 

Diever-Dwingeloo, Noordermannen  gingen we op verschillende manieren in gesprek met de 

voorbijgangers. 

Vanaf november 2015 zijn we samen met 4 kerken in de omgeving actief betrokken bij diverse 

activiteiten die werden opgezet voor asielzoekers die verblijven in AZC Geeuwenbrug en AZC 

Vledder. Daarnaast zamelen we ook kleding in. De kleding kan op dinsdag- of donderdagmiddag 

worden uitgezocht in de garage van Bloemenhuis Hofman. Ook is er onder de vluchtelingen 

verlangen om meer te horen van Jezus, daarom delen we Bijbels en ander lectuur over het evangelie 

uit – in hun eigen taal -  

Planning 2016 

Naast het Nieuws Huis, weer de zomermarkten gebruiken om het Evangelie bekend te maken. 

Contacten onderhouden met vluchtelingen, dit op verschillende manieren vormgeven. 

Conferentie van Stichting Vrij Zijn staat gepland voor 19 en 20 febr. In de Kruiskerk te Diever. 

 

 

 

 

Financiële verantwoording 

https://nl-nl.facebook.com/Gelovenenzo


 

Verlies en winst rekening 2015    Debet   Credit 

Donatie en giften        3824,- 

Vaste lasten 2015     4623,- 

Bank en overige kosten     1838,-  

Inkomsten uit verkoop        4891,- 

 

Reserve      2254,- 

 

De aflossing a 250,- per maand (3000,- per jaar) van de renteloze lening is ook in 2015 betaald. 

Saldo bedraag per 31-12-15    8900,- euro 

 

Rozen en kaartjes zijn voor de zomermarkten zijn geschonken door de plaatselijke bloemist. 

 

  

  

 

 

 

 

 


