
Secretarieel jaarverslag 2021
Net als in 2020 stond het jaar 2021 in het teken van corona. En ook net als in 2020 moest er 
een nieuwe coördinator worden gezocht. Harmke Lagerwaard begon aan deze taak in april 
2021. Na gedegen te zijn ingewerkt door Marieke ging zij met goede moed  van start. Een 
rustige start, omdat er een grens aan het aantal bezoekers was gesteld en het Leger des Heils 
in het weekend ook open was. Een periode van opbouw en mooie nieuwe initiatieven.

Bestuur
In februari 2021 is plotseling het door de Parkkerk afgevaardigd bestuurslid Berend Weij 
overleden. We hebben in hem een enthousiast bestuurslid verloren.
De samenstelling van het bestuur is door dit verlies onder druk komen te staan. Rolf 
Boelhouwer is verhuisd en daarmee niet meer gemeentelid van de Doopsgezinde Gemeente 
Leeuwarden. Hij kan niet meer als afgevaardigde gelden. Hij blijft aan als penningmeester. 
De statuten schrijven voor dat er altijd meer afgevaardigden moeten zijn dan niet 
afgevaardigden. 
Om die reden zijn zowel de voorzitter Cocky den Hollander als de secretaris Nel Noppe nu 
officieel door hun kerken afgevaardigd. 
De Doopsgezinde Gemeente heeft Sipke van der Meulen voorgedragen als bestuurslid.
Daarmee zijn 7 van de 9 vacatures vervuld en zijn nu nog de plekken van de Baptisten en 
Rooms-katholieke Sint Vitusparochie vacant.

Ondersteuning door het Franciscusfonds
a. In dit jaar hebben wij voor de tweede keer een bijdrage gekregen van het 

Franciscusfonds. Dit fonds maakt deel uit van het Kansfonds en richt zich voor drie 
jaar op de ondersteuning van inloophuizen die de exploitatie maar moeilijk rond 
kunnen krijgen. Daarnaast krijgen wij ook organisatorische ondersteuning. Enkele 
bestuursleden hebben cursussen gevolgd.

b. Naar aanleiding van de krachtmeting (uit de cursus die Henk Halma volgde over 
“Beter en Leuker Besturen”) kwamen wij tot de conclusie dat wij begeleiding zouden 
willen over ‘welke koers gaan wij varen’. O.a. in het licht van “wat als wij niet meer 
de opvang voor dak- en thuislozen zijn”. Wij kunnen gebruik maken van de 
Sesamacademie via het Franciscusfonds. De eerste stappen daarvoor worden gezet. In 
december is het intake gesprek Sesam Academie door Nel, Cocky en Harmke. Zij 
hebben digitaal gesproken met twee vrijwilligers van de Sesam Academie. Hun 
voorstel is om een kennismakingsgesprek te houden met het hele bestuur. Zodat 
duidelijk wordt wat wij precies nodig hebben. Daarna wordt een programma/plan van 
aanpak samengesteld waarin wij een aantal keren bij elkaar komen om door te praten 
over de toekomst. Dit plan van aanpak moet door ons ondertekend worden.

Initiatieven binnen het Aanloophuis

1. Maaltijden:
In de zomerperiode (juni, juli en augustus) heeft het restaurant ons op elke zondag warme 
maaltijden bezorgd. (Dit werd bekostigd uit fondsen/ subsidie)
Van november 2020 tot april 2021 hebben we op woensdagavond warme maaltijden 
geserveerd. De gasten waren welkom van 16.30u tot 18.30u. De maaltijd werd ‘s ochtends 
gebracht door de Maaltijdservice uit Ferwerd. Met een team van gastheren/gastvrouwen 
warmden we de maaltijd op en aten we met zijn allen in het Aanloophuis. Deze maaltijden 
werden bekostigd uit fondsen en subsidie. 
Op 20 november is ook de kookploeg weer van start gegaan. Op elke 3e zaterdag van de 



maand bereiden zij een verse maaltijd. 
Elke 1e zondag van de maand wordt er een broodmaaltijd geserveerd.

2. Kledingverstrekking:
Als mensen kleding nodig hadden deelden we kleding uit. Toch hebben we ook 
tweekledingbeurzen gehouden. Onze gasten konden aangeven wat zij nodig hadden en 
twee vrijwilligers maakten stapeltjes kleding klaar voor de mensen op basis van wat zij 
nodig hadden. We hebben donaties gekregen van mensen die de presentaties van de 
coördinator hadden bijgewoond. (zie punt 10.)

3. Vieringen en voorgangers 
a. Kerstviering: Dit jaar hebben de we kerstmaaltijd gecombineerd met de viering. 

Dit was een succes. Aangezien er geen voorganger beschikbaar was, heeft de 
coördinator de organisatie gedaan. Dit met veel plezier, omdat het in het verlengde 
ligt van haar opleiding en achtergrond. De maaltijd werd verzorgd door cafetaria 
het Grauwe Paard uit Marssum. We wisselden de gangen af met een liturgisch 
momenten. Ook hadden we de Paaskaars van boven gehaald en deze brandde in 
ons midden. De gasten hadden allemaal een manier om betrokken te zijn bij de 
viering, het was sterk interactief. Straatpastor Geke Boersma sprak een gebed uit. 

b. Om de week is er een viering in het Aanloophuis. Dit loopt goed. Er is twee maal 
een overleg met alle voorgangers geweest. Eenmaal online, en eenmaal in het 
Aanloophuis. 

c. Er is goed contact en afstemming met de straatpastors Geke Boersma en Arno 
Groote. Zij organiseren bijvoorbeeld sinds kort activiteiten in het Aanloophuis. 
Niet heel regelmatig, maar een paar keer per jaar. Dit stemmen zij af met de 
coördinator en ook met de voorganger die de viering doet. Zo kan het thema van 
hun activiteit doorgetrokken worden.

4. Vrijwilligers
a. Door alle coronamaatregelen is het contact met verschillende vrijwilligers wat 

verflauwd. Er is gezocht naar een mogelijkheid om iedereen weer te bereiken.
b. De coördinator maakte elke maandelijks een nieuwsbrief voor de vrijwilligers, 

waarin allerlei weetjes worden gedeeld. Ook staat elke keer één vrijwilliger in de 
spotlight: de smoelenhoek. De bedoeling is om de onderlinge betrokkenheid te 
vergroten en te informeren. Er is wel gebleken dat dit zeer wordt gewaardeerd.

c. In oktober 2021 is er een feestje geweest voor alle vrijwilligers van het 
Aanloophuis. We konden een zaal gebruiken van de PKN Gemeente de Oase. Met 
behulp van bestuurslid Wim Wiebenga was dit mogelijk. Tevens werd de koffie en 
de thee gratis verstrekt. Er was wat lekkers bij de koffie. We bedankten de 
vrijwilligers die gestopt waren en deden een leuke quiz met elkaar. Daarna was er 
een lopend buffet van de Chinees.. 

5. Communicatie, zichtbaarheid en social media
a. De coördinator is gericht op zichtbaarheid van het Aanloophuis. Zichtbaarheid 

voor onze gasten, maar ook naar ons netwerk toe. We zijn meer actief op social 
media; dat wil zeggen op Facebook. Harmke en Henk Halma houden dit bij. 

b. Harmke heeft een bord gemaakt die buiten kan staan, zodat wij goed zichtbaar zijn 
voor passanten. 

c. Er is al een nieuwsbrief voor alle vrijwilligers. Deze wordt 4 keer per jaar 
verstuurd (maart, juni, september, december). 



d. De coördinator heeft afgelopen jaar, ondanks de coronamaatregelen, een paar 
presentaties gehouden. De eerste was vorig jaar voor de jeugd van Stichting 
Present Noordwest Friesland. Verder heeft zij een presentatie gehouden voor bij de 
Oase Kerk in Leeuwarden, de Fonteinkerk (een jeugddienst) in Leeuwarden en bij 
de ouderenochtend bij de Opstandingskerk in Leeuwarden.


