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Reflecteren
op het jaar 2021 roept gemengde gevoelens bij mij op. Nog steeds hebben we te maken met de beperkingen die de corona met zich meebrengt. Dat betekent voor Het Tweede Huis dat we toch wat anders functioneren dan voor de pandemie. Normaal gesproken zijn we in deze tijd druk met de jaarlijkse kerstviering. Helaas kan dat ook dit jaar niet doorgaan. Dit jaar heeft het overlijden van Theo diepe indruk op ons allemaal gemaakt. Dat blijft een lege plek hier.
Maar onze “core business” het opvangen van mensen, en hen een veilige en warme plek bieden gaat gewoon
door. Een vol huis, met 6 jonge kinderen. Een aantal bewonerskamers al helemaal klaar en prachtig opgeknapt.
Een fijne groep bewoners , een fijne groep medewerkers., een betrokken bestuur. Iedereen gezond, en in Het
Huis geen corona besmetting geweest. Zegeningen genoeg dus om tellen!
Lieve groet, Marijke

Reacties van onze bewoners (1)

Nieuwsbrief december 2021

Stichting Het Tweede Huis

Maartje de Valk
De kamernummerbordjes zijn in 2021 gemaakt door Maartje de Valk, kunstenares en voormalig bewoonster van
Het Tweede Huis.
Het bordje verwijst naar de culturele achtergrond van Het Tweede Huis, dat evenals de naastgelegen katholieke
kerk in beginsel is ontworpen door Pierre Cuypers. Pierre Cuypers ontwierp ook het Centraal Station in Amsterdam.
Deze kamernummerbordjes zijn geïnspireerd door de decoratieve schilderingen die te zien zijn in het Centraal Station Amsterdam, ontworpen door de Oostenrijkse schilder Georg Sturm.
Op het bordje staan twee bloemen met een symbolische betekenis afgebeeld.
Links de klaproos: de klaprooszaad ontkiemd vooral wanneer de grond wordt verstoord.
Daartussen het kamernummer: een tussenstadium.
Rechts de zonnebloem: de zonnebloem draait haar bloem naar het licht.

Gang met kamers 14, 15 en 16

Reacties van onze bewoners (2)

Ontwerpen voor kamers 15-18
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- twaalf en een half jaar coördinator van Het Tweede Huis

Op 1 maart van dit jaar was Marijke twaalf en een half jaar als coördinator in dienst van Het Tweede Huis. Zij leidt
Het Huis met haar bewoners en haar vele vrijwilligers met een ferme maar warme hand. Daarom is zij op 18 mei in
het zonnetje gezet. In de Stilteruimte waren verschillende bewoners en talloze vrijwilligers aanwezig bij deze bijzondere dag. Hans van Lanen, onze voorzitter, sprak lovende woorden en liet het vergezeld gaan van een passend
cadeau. Bewoners en vrijwilligers lieten zich ook niet onbetuigd.
Het vrolijkste cadeau was een ‘nonnenkapje’ waarmee ons aller ‘Moeder Overste’ werd getooid. De festiviteiten
werden afgesloten met koffie en gebak.

De voorzitter spreekt Marijke toe.

‘Moeder Overste wordt getooid’

Wij zoeken

Technische medewerkers

Wij zijn dringend opzoek naar mensen die onze Technische Dienst willen komen versterken.
Op dit moment worden er bewonerskamers opgeknapt en wordt er een
badkamer onderhanden genomen.
Maar buiten dat is er in het prachtige
oude kloosterpand altijd wat te
doen!
Wellicht ken je iemand in je omgeving die geïnteresseerd zou kunnen
zijn. Laat hem of haar contact opnemen met Het Tweede Huis. Het zou
geweldig zijn wanneer we onze
Technische Dienst kunnen uitbreiden in 2022!
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Haloween en Sinterklaas viering

Het bestuur van Het Tweede Huis
Van links naar rechts:
Frank Oerlemans—secretaris
Hans van Lanen—voorzitter
Nico Vlaar—fondsenwerving
Herman Stevens—technische zaken
Ton van Stiphout—penningmeester
Het bestuur wenst iedereen veel gezondheid en geluk
in het nieuwe jaar

