
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JAARVERSLAG 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord 

Espelerlaan 69A   secr. Diemenlaan 70 

8302 DC Emmeloord   8304 ED Emmeloord 

theehuisemmeloord@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Een summier jaarverslag over 2020 – het jaar waarin niet alleen Het Theehuis, 

Emmeloord en Nederland grotendeels zijn getekend door de uitbraak van Covid-19, maar 

het virus een pandemie heeft veroorzaakt. Een jaar waarin de vrijwilligers helaas 

nauwelijks de deuren van Het Theehuis open mochten zetten om bezoekers te ontvangen 

en een luisterend oor te bieden. Een jaar waarin we maar niet spreken over de 

bezoekersaantallen, omdat die minimaal zijn geweest. 

 

Dit keer dan ook geen jaarverslag waarin we als bestuur trots melding kunnen maken 

van activiteiten die passen in de doelstelling van de Stichting Theehuis Begraafplaats 

Emmeloord. In tegendeel, een jaarverslag waarin melding wordt gemaakt van de vele 

maanden durende sluiting van Het Theehuis als gevolg van de overheidsmaatregelen om 

het virus een halt toe te roepen. Geen pompoendag, geen kerstmarkt, geen gezellige 

bijeenkomst met alle vrijwilligers maar… 

 

…toch wel een paar lichtpuntjes! Door een royale donatie van AW Materieel die onze 

Stichting een warm hart toedraagt, maar ook door weer een forse bijdrage dankzij RABO 

Club Suport, de ledenactie van de RABO-bank. Tel daarbij de opbrengst van de giftenbus, 

de Greidanus bonnenactie en de PKN Dankdagcollecte – allemaal bijdragen uit de 

gemeenschap die maken dat wij als bestuur er het volste vertrouwen in hebben dat we, 

wanneer we ons aan de greep van het virus hebben ontworsteld, met nog meer 

enthousiasme onze plannen kunnen uitvoeren. Maar het eerste en belangrijkste doel voor 

2021 is het openen van Het Theehuis! 

 

Fenny Geurtzen 

Emmeloord, maart 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1. Verslag van het bestuur 
 

Het Theehuis dat haar deuren voor het eerst opende in september 2012 biedt de 

bezoekers van de begraafplaats een sfeervolle omgeving. Een plaats waar men iets kan 

drinken, kan praten met lotgenoten, lezen, gewoon stil kan zijn of een luisterend oor kan 

vinden bij een van de vrijwilligers die hier zes dagen in de week aanwezig zijn. 

Door de overheidsmaatregelen in het kader van Covid 19 was het bestuur genoodzaakt 

de deuren te sluiten van 15 maart tot 1 juli. Op 1 juli waren de vrijwilligers er weer om 

de bezoeker te ontvangen, maar wel met inachtneming van de strenge regels: geen 

verkoudheidsklachten, hoesten of niezen in de elleboog, ontsmetten van de handen, 

anderhalve meter afstand etc.  

Vanaf 14 oktober 2020 is Het Theehuis opnieuw en nu voor onbepaalde tijd gesloten, 

maar zodra de overheid het toestaat, staan de vrijwilligers klaar om de deuren te 

openen. 

 

 

1.2 Bestuurssamenstelling  

 

De bestuurssamenstelling bleef in 2020 ongewijzigd. Zowel de penningmeester als het 

algemeen bestuurslid gaven aan nog een termijn langer te willen vervullen, zij het met 

de aantekening dat Saskia van Malsen nog niet kon toezeggen dat zij de gehele tweede 

termijn zou kunnen volmaken. 

 

Voorzitter:    Fenny Geurtzen 

Secretaris:    Emmy Middelbeek 

Penningmeester:  Romke Steensma 

Algemeen bestuurslid: Saskia van Malsen 

 

Anita Mabesoone is als coördinator vrijwilligers toehoorder bij de bestuursvergaderingen. 

 

 

1.3 Overleg 

 

Het bestuur kwam in 2020, als gevolg van de overheidsmaatregelen rond Covid-19, 

slechts drie maal bijeen voor een regulier overleg. 

 

 

1.4 Bestuursactiviteiten 

 

Waar in een vorig jaarverslag nog sprake was van enthousiaste plannen voor activiteiten 

in en rond het Theehuis plus samenwerking met andere instellingen op het gebied van 

rouw en rouwverwerking zijn alle voornemens in het jaar 2020 noodgedwongen 

bevroren. 

  



 

 

 

3. Activiteiten en promotie 
 

De activiteiten die bestuur en vrijwilligers van Het Theehuis ontwikkelen, waren er 

doorgaans op gericht de naamsbekendheid van de Stichting te vergroten en daarnaast 

inkomsten te genereren om de missie te kunnen uitvoeren. De intentie van het bestuur is 

om in de komende jaren naast deze doelstelling ook in te steken op een meer 

inhoudelijke activiteit.  

In 2020 is daarom samenwerking gezocht met enkele lokale organisaties op het gebied 

van rouwverwerking. Het streven is om in het nieuwe jaar te bekijken in hoeverre de 

samenwerking kan worden geïntensiveerd op een wijze die recht doet aan de doelstelling 

van Het Theehuis.  

 

 

3.1 Samenwerking 

 
Er is op 27 februari 2020 contact geweest met de werkgroep rouw.nop en Ans Dohmen 

over het opstarten van een z.g. rouwcafé; een en ander zou leiden tot enkele 

bijeenkomsten. Ook hier geldt dat corona roet in het eten heeft gestrooid. 

 

 

 

3.2 Georganiseerde activiteiten 

 

Het behoeft nauwelijks toelichting dat er in 2020 geen enkele gelegenheid is geweest tot 

het organiseren van activiteiten. Succesvolle activiteiten uit voorgaande jaren zoals de 

pompoendag, de kerstmarkt, de begeleide wandeling over de begraafplaats hebben 

allemaal niet plaatsgevonden. 

 

 

3.3 Diversen 

 

In dit jaar dus ook nauwelijks exposities: sinds juni hangen er werken van Schildersclub 

Toutenburgh, een groep van 15 enthousiaste amateurschilders die hun hobby uitoefenen 

in de huiskamer van flat Toutenburgh. 

 

Het Theehuis deed ook dit jaar weer mee aan de Rabo Club Support-actie. De motivatie 

voor de aanvraag 2020 was het opleiden en trainen van vrijwilligers en leverde de mooie 

bijdrage van € 1142,- op. 

 

Dit jaar is de website van Het Theehuis (www.theehuisemmeloord.nl) vernieuwd en 

aangepast aan de stijl en eisen van deze tijd. De intentie is de website meer te laten zijn 

dan een opsomming van contactgegevens en doelstelling door deze uit te breiden met 

tabbladen als “Rouw en meer” waarin teksten en links naar sites over rouwverwerking. 

Daarnaast wordt de inhoud van de website regelmatig aangepast aan actuele 

gebeurtenissen. 
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4. Vrijwilligers 

In 2020 was de groep van 30 vrijwilligers aan weinig schommelingen onderhevig. 

Er waren geen vrijwilligers die hun werkzaamheden op moesten geven en er 

meldden zich twee nieuwe kandidaten. 

Het bestuur is erg blij met de niet aflatende drang van deze vrijwilligers om als 

het maar enigszins mogelijk is de deuren weer te openen. Ook de onderlinge 

betrokkenheid, nu beperkt tot telefoon en mailverkeer, is gebleven. 

 

 

4.1 Werkzaamheden en scholing 

 

Met nieuwe vrijwilligers wordt altijd een kennismakingsgesprek gevoerd door 

voorzitter en coördinator vrijwilligers. Hierbij komen motivatie, inzetbaarheid, 

omgaan met bezoekers en collega’s uitgebreid aan de orde. Het streven is daarbij 

eens in de twee jaar een individueel evaluatiegesprek met de vrijwilliger te 

voeren. Daarnaast is er in het voorjaar altijd een training waarin nieuwe 

vrijwilligers leren omgaan met de diverse bezoekers van Het Theehuis en de 

eigen houding daarin. 

Deze activiteiten zijn alle opgeschort. 

 

Het driemaandelijks vrijwilligersoverleg heeft ook niet plaatsgevonden, maar toch 

wisten vrijwilligers het bestuur te vinden met suggesties en ideeën voor “als het 

straks weer mag”. 

 

 

4.2 Diversen 

 

Aan het einde van het jaar brachten bestuursleden de vrijwilligers een 

eindejaarsattentie als dank voor hun betrokkenheid in het afgelopen jaar.  

 

 

Vaststelling 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Theehuis 

Begraafplaats Emmeloord op 19 april 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenny Geurtzen, 
voorzitter 

Emmy Middelbeek, 
secretaris 


