Activiteiten verslag 2017

24 uurs economie – haast haast drukte, we moeten van alles, vanuit de maatschappij wordt de druk
steeds opgevoerd. Ook kunnen we ons zelf van alles opleggen, op het gebied van school, werk, sport,
relaties ed.
Wie herkent het niet in het eigen leven, de drukte, maar ook onrust, ziekte of omstandigheden die
zwaar op je kunnen drukken. Zonder daar direct een etiket op te plakken. Als er dan een plek is waar
je naar toe kan gaan, waar je even je verhaal kwijt kunt, een plaats waar iemand je een kop koffie
aanbied en de tijd heeft om te luisteren. Een oplossing is er natuurlijk niet altijd. Een bemoediging
kan je even weer verder helpen. Bestuur en vrijwilligers kennen die situatie allemaal vanuit hun eigen
leven. Het verhaal van Henk Hofman is bij menig één bekend, Zoals zijn leven is veranderd, zijn
ziekte maar ook zijn onrust. Zo zijn er meer verhalen.
We kunnen heel veel gaan uitproberen om die rust te vinden, van 3 x per jaar op vakantie naar
onthaasten op de hei een tussenjaar, maar hier in Diever bieden we een plek waar we de rust van
God, de liefde van Jezus willen doorgeven

Overgenomen uit de brief die we 5 jaar geleden hebben opgesteld om de opening van het Nieuws
Huis bekent te maken in Diever en omgeving. (opening was in Jan. 2013).
Ook in 2017 mochten we merken dat wat we toen voor ogen hadden, een plek om even op adem te
komen even een gesprek, even een kop koffie of thee, dit door heel veel bezoekers van Het Nieuws
Huis zo is ervaren.
In de maatschappij wordt de druk alleen maar groter, op school, op het werk, in relaties, onder jong
en oud, we moeten soms zo veel…… en mede daardoor is er minder oog voor de mensen om ons
heen, voor de (langdurige) zieke, de (eenzame) oudere.
Vanuit Het Nieuws Huis, het evangelie bekend maken, dat is en blijft onze belangrijkste doelstelling
en dat hebben we gedaan door op zes dagen per week de deur te openen voor iedereen die binnen
wilde komen.
Dit is ook gedaan tijdens de zomermarkten in Diever en ook zijn we de straat op gegaan tijdens
Sfeervol Diever in December 2017.

Planning 2018
5 jarig jubileum vieren
Doorgaan met de verspreiding van het Evangelie van Jezus

Financiële verantwoording 2017

debet

Donatie en giften

credit

€ 4171,-

Vaste lasten 2017
(incl energierekening 2016
die nog niet betaald was)

€ 5510,-

Bankkosten, computer en overig

€ 1359,-

Inkomsten uit verkoop

€ 4812,-------------------------------------------

Reserve

€ 2114,-----------

De aflossing à € 250,- per maand van de renteloze lening is ook in 2017 betaald.
Het saldo bedraagt per 31-12-2017 € 2900,--

