oktober 2017
Vijf jaar bij Open Arms

Op 1 oktober 2017 was het vijf jaar geleden dat ik in
dienst kwam bij Stichting Open Arms.
Na een maand gezamenlijk met Grethe Kruizinga te zijn
opgetrokken heb ik het werk van haar overgenomen.
Tijd voor een terugblik op de afgelopen vijf jaar.

Groei

Dat is het eerste woord dat bij me bovenkomt. Op
allerlei manieren is het werk gegroeid.
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers van Open
Arms is verdubbeld van 50
medewerkers toen, naar zo’n 100
medewerkers nu. Het is iedere keer
een uitdaging om te zoeken naar de
juiste plek voor de juiste persoon.
Het is een voorrecht om met zoveel
mooie mensen te mogen werken en
samen het werk invulling te geven.
Mooi ook om te zien dat mensen
vanuit verschillende achtergronden
hun plek vinden bij Open Arms. Als
vrijwilligersorganisatie staat of valt
het werk met toegewijde vrijwilligers.
Dank God voor al deze mensen.
Activiteiten
In 2012 was er een uitdeelpunt van Voedselbank en
een Inloopcafé op de vrijdag, drie taalgroepen, een
Ouderensoos, het Crea Café en een maandelijkse
gesprekskring in de Burcht. Maandelijks was er Samen
Eten en daarnaast liepen er wat maatjestrajecten.
Verder sloten we aan bij het Zomerproject.
Behalve de gesprekskring in de Burcht zijn alle andere
activiteiten er nog steeds.
Het Inloopcafé is er nu 5 dagen per week. Gekoppeld
hieraan is er iedere donderdag de mogelijkheid om

te lunchen in het Lunchcafé. Het aantal taalgroepen
is uitgebreid naar vijf en ook op de dinsdagochtend is
er een groep gestart. De Alpha Cursus heeft een plek
gekregen onder de paraplu van Open Arms.
Eind 2014 is de Kringloopwinkel van start gegaan.
Inmiddels niet meer weg te denken uit het Palet en
vier dagen in de week open. Op de vrijdagmiddag is
de Paletkring ontstaan die wekelijks bij elkaar komt.
Op de vrijdag is er een Inloopspreekuur en ook
door de week heen worden mensen met vragen op
administratief en maatschappelijk gebied geholpen.
Het laatste jaar is het BijbelCafé van start gegaan.
Twee zaterdagen in de maand
kunnen bezoekers terecht om samen
op te trekken en samen te leren van
de Bijbel en van elkaar.
Prachtig om te zien hoe het door de
jaren gegroeid is. Mooi ook om te
zien dat het gelukt is om activiteiten
rond het christelijk geloof een plek te
geven naast de activiteiten die gericht
zijn op ontmoeting en het praktisch
iets betekenen voor wijkbewoners.
Organisatie
Met de groei van het aantal
medewerkers en activiteiten is ook de organisatie
gegroeid. Iedere activiteit heeft één of twee
coördinatoren, zo’n 13 in totaal. Daarnaast heeft de
komst van het Palet grote impact op de organisatie. Er
moet veel administratief geregeld worden. Maar ook
praktisch moeten allerlei zaken opgepakt worden.
Denk aan internet, schoonmaak, verhuur, inkopen,
reparaties, onderhoud en de buitenruimte. Gelukkig
zijn er twee beheerders die dit alles in goede banen
leiden en verschillende andere vrijwilligers op wie
we een beroep kunnen doen.
Ook financieel is er het nodige veranderd. In
vergelijking met 5 jaar terug is de begroting
verdubbeld. Ook het aantal mensen dat ons
ondersteund is gegroeid.
Samenwerking
We zijn sinds 2012 intensiever gaan samenwerken
met andere organisaties. De samenwerking met
de Leliezorggroep is geïntensiveerd. We huren
het Palet gezamenlijk en trekken ook op andere
terreinen samen op. Met Buurtwerk is er een
officiële samenwerking om het Palet als huis van de
wijk invulling te geven. Gezamenlijk hebben we een
uitgebreid programma te bieden. Ook met andere
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organisaties werken we samen en verschillende
wijkactiviteiten hebben in het Palet een ‘onderdak’
gevonden.
Echt een Palet aan mogelijkheden!
Contacten
Met Open Arms willen we goed nieuws zijn voor het
Lage Land. Met de groei is ook het aantal contacten
gegroeid. Uiteindelijk is dat de kern van ons werk. Echt
contact hebben. Mensen aandacht geven. Luisteren,
delen, bidden, verbinden, meedenken, ontmoeten,
praktisch van dienst zijn, samen optrekken.
We zien ook groei in de diepte van de contacten.
Omdat het vertrouwen groeit, durven mensen meer
te delen. Mooie dingen, maar ook moeilijke dingen.
Dat is mooi om te zien en een voorrecht om mee te
maken.
Dankbaarheid
Al met al is ook de dankbaarheid gegroeid. We zijn
ons gaandeweg steeds meer bewust geworden van
de betekenis van Open Arms voor alle vrijwilligers en
de mensen die we bereiken. We beseffen dat we in
alles van God afhankelijk zijn en dat Hij iedere keer
weer nieuwe mensen op ons pad brengt. Kansen om
Zijn liefde uit te delen. Mogelijkheden om iets van
Hem te zien en van Hem te ontvangen. Hij is aan
het werk in het Lage Land en wil Open Arms daarin
gebruiken. Dat is zo prachtig om te zien en stemt
dankbaar.
Iedere keer weer!
Henk den Breejen
Medewerkersavond Open Arms:
dinsdag 31 oktober
Zet ‘m vast in je agenda als hij er nog niet in stond.
Inloop vanaf 18 uur. We beginnen om 18.30 uur
met een heerlijke maaltijd. Het is in het Palet. Een
uitnodiging volgt.

Iedere eerste dinsdag van de maand komt de
Ouderensoos ’s middags bij elkaar. Van 14 tot 16 uur
in het Palet. De middagen beginnen met een stuk uit
de Bijbel en het zingen van enkele liederen. Daarna
is er tijd voor ontspanning en gezelligheid. Door
verschillende oorzaken is het de laatste tijd een klein
clubje geworden. Voor de sfeer maakt dat niet uit,
die is onveranderd goed. Maar juist daarom zou het
mooi zijn als ‘nieuwe ouderen’ aansluiten bij de soos.
Als u zelf ouder bent, denk er eens over na.
Misschien denkt u: Dat is niets voor mij! Ik heb daar
niets te zoeken. Maar misschien kunt u er wel wat
brengen! Andere bezoekers kunnen u beter leren
kennen en u hen. En stelt u zich eens voor dat u die
oude buurvrouw meevraagt die weinig contacten
heeft. Of dat familielid waarvan u weet dat hij het
moeilijk heeft. Wat een verschil zou dat kunnen
maken? En het is maar één keer per maand.
Om iemand uit te nodigen hoeft u trouwens niet
zelf oud te zijn. Dat kan iedereen. Daarom liggen er
uitnodigingen op de infotafel/op het rek. Ze zijn er
om te gebruiken.
Denk eens na wie u/jij uit zou kunnen nodigen en
nodig iemand uit.
Voor vragen over de Ouderensoos kunt u het beste
contact opnemen met Tineke van der Poel. (010-420
9964)

Vrienden van Open Arms
Op zaterdag 11 november is er een bijeenkomst voor
alle mensen die ons vast financieel ondersteunen.
Het is van 17 – 19 uur in het Palet.
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