
Verslag van de activiteiten in 2014. 

Het afgelopen jaar hebben we evenals in 2013 veel bezoekers mogen ontvangen in Het Nieuws Huis. 
Mensen die binnenlopen voor een praatje, kop koffie of om een kaartje, boek of Cd te kopen.  Dat er 
behoefte is aan een gesprek een moment van aandacht hebben we zeker gemerkt. Met mensen 
vanuit diverse zorglocaties in de omgeving en het asielzoekerscentrum te Geeuwenbrug zijn er 
langdurige contacten ontstaat. Tijdens het vakantieseizoen hebben veel toeristen de weg naar Het 
Nieuws Huis gevonden. Hoe bijzonder is het om te merken dat er in  ieder mens vragen leven over 
het leven, de dood, het ontstaan van de wereld,  over God,  over …… ja  het maakt niet uit waarover. 

6 Dagen per week mede door een grote groep vrijwilligers was de deur van Het Nieuws Huis open en 
was iedereen welkom. 

In het voorjaar van 2014 werd de 1ste thema avond georganiseerd Dhr. G. Feller van Stichting Promise 
gaf een uitleg over het thema: Wat zegt de Bijbel over occultisme. 

In de zomer zijn we weer de markt op gegaan. Aan veel bezoekers van de zomermarkten in Diever is 
een roos aangeboden met een kaartje met daarop de Bijbeltekst Joh. 3 vs 16. Dit leidde tot zeer 
waardevolle gesprekken. 

In December 2014 werd er snert uitgedeeld aan voorbijgangers van Het Nieuws Huis tijdens Sfeervol 
Diever. Om onder het genot van een kom warme snert van gedachten te wisselen over de echte 
kerstboodschap. 

 

Planning 2015 

Het Nieuws Huis nog meer bekend te maken in de omgeving buiten Diever.  We merken dat mensen 
zeer verrast reageren als ze voor het eerst in het Nieuws Huis komen en nog niet wisten  van het 
bestaan. Dit willen we mede vorm geven door ook zomermarkten in de omgeving te bezoeken en 
hier ook iets uit te delen. 

Het meehelpen organiseren van een conferentie van Stichting Vrij Zijn. 

 

Financiële verantwoording 

Verlies en winst rekening 2014 

     Debet   Credit 

Donaties en giften      4488.-- 

Vaste lasten 2014   4251.-- 

Bank en overige kosten   1430.-- 

Inkomsten uit verkoop      3683.-- 

Reserve    2490.-- 

            - 

- Er is in 2014 begonnen met het aflossen van de renteloze lening   - afl. 3000 –  

   saldo per 31-12-2014 11.900.— 

- Rozen en kaartjes voor de markt zijn in 2014 geschonken door plaatselijk bloemist. 


