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Voorwoord van de voorzitter 
 

2021: opnieuw een jaar dat grotendeels is bepaald door Covid-19, een virus dat in allerlei 

varianten de pandemie in stand hield. Helaas konden de deuren van Het Theehuis door 

overheidsmaatregelen pas in juni van dit jaar weer open, en dan nog slechts van donderdag 

tot en met zondag. Vervolgens raakten in december ook vrijwilligers besmet, daarbij werd 

er weer een lockdown van kracht, waardoor Het Theehuis opnieuw en voor onbepaalde tijd 

moet worden gesloten. 

Wat ons in november diep getroffen heeft, was het overlijden van onze geliefde vrijwilliger 

Mariet Boon. Mariet en haar man Gijs waren betrokken bij een ernstig verkeersongeluk, dat 

zij beiden niet hebben overleefd. Wij hebben intens mee geleefd met de nabestaanden van 

Mariet en haar man. Wij missen Mariet om haar warmte en grote betrokkenheid bij het 

Theehuis. 

  

En toch zijn er ook in een zo somber jaar nog wel weer een paar heugelijke feiten te 

noemen. We keken vooruit naar het jubileumjaar 2022 en ontwikkelden een mooi 

programma met bijzondere bijeenkomsten. De start is gepland voor januari 2022, maar op 

het moment van schrijven is deze datum al uitgesteld tot september 2022. 

Behalve de bijdrage van de RABO Club Support, de ledenactie van de RABO-bank, waren er 

de opbrengst van de giftenbus, de Greidanus bonnenactie en de PKN Dankdagcollecte. De 

enige activiteit die door kon gaan, was de stenendag, die naast enthousiaste bezoekers ook 

een bescheiden positief saldo opleverde. Allemaal gelden die het mogelijk maken onze 

plannen rond te zetten, zodra dat in 2022 weer mogelijk is. 

  

Fenny Geurtzen, 

  

Emmeloord, januari 2022 

  



 

 

 

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. 

In 2021 is Het Theehuis van januari tot en met mei gesloten geweest als gevolg van de 

overheidsmaatregelen in het kader van Covid-19. In juni waren de vrijwilligers er weer om 

– met inachtneming van de strenge regels - de bezoeker te ontvangen; om een en ander 

rond te kunnen zetten met de beschikbare groep vrijwilligers, is gekozen voor openstelling 

van donderdag tot en met zondag.  

In december van dit jaar sloeg corona ook toe bij de vrijwilligers, liepen de landelijke 

coronacijfers op en werd een nieuwe lockdown afgekondigd. Hierdoor moest Het Theehuis 

opnieuw – voor onbepaalde tijd – worden gesloten. 

 

1.2 Bestuurssamenstelling  

 

De bestuurssamenstelling bleef in 2021 ongewijzigd. 

Saskia van Malsen heeft te kennen gegeven begin 2022 te willen aftreden als algemeen 

bestuurslid. Bij het aanvaarden van een tweede termijn in 2020 was al duidelijk dat zij door 

privéomstandigheden niet de gehele tweede termijn zou kunnen vervullen. Aan het eind van 

2021 is contact gelegd met Vereniging Humanitas Noordoostpolder om te komen tot een 

opvolger voor Saskia,, die de bestuurszetel namens Humanitas vervult volgens de statuten 

in de oprichtingsakte van Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord. 

 

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 2021 vijf maal bijeen en onderhield verder onderling intensief 

telefonisch en mailcontact over de diverse lopende zaken. 

 

 

1.4 Bestuursactiviteiten 

 

Omdat activiteiten niet mogelijk waren op basis van de overheidsmaatregelen in het kader 

van het bestrijden van Covid-19 heeft het bestuur veel geïnvesteerd in het onderhouden 

van contacten met de vrijwilligers en lokale, reeds bestaande contacten. Mocht op enig 

moment Het Theehuis haar deuren weer kunnen openen, kunnen in elk geval de reeds 

gelegde contacten en samenwerking worden hervat zonder een hernieuwde kennismaking. 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
2. Activiteiten  en promotie
 

Hoewel er in 2021 niet veel mogelijkheden waren om bestaande contacten fysiek te 

onderhouden, is er wel geïnvesteerd in het onderhouden van de bestaande contacten en zo 

mogelijk uit te breiden. Veelal is dit telefonisch en via e-mail gedaan, vaak met als doel een 

activiteitenprogramma voor het jubileumjaar samen te stellen. 

Daarnaast ontving het bestuur vanuit het maatschappelijke veld een aantal aanvragen tot 

nadere kennismaking en uitleg rond ons doel en onze missie. Hieromtrent zijn nadere 

afspraken gemaakt voor het jaar 2022. 

 

 

2.1 Samenwerking 

 

Opnieuw moet hier worden verwezen naar de bijzondere omstandigheden als gevolg van de 

wereldwijde coronapandemie en de overheidsmaatregelen met betrekking tot het 

voorkomen van (her)besmetting. 

 

 

2.2 Georganiseerde activiteiten 

 

Weinig mogelijkheden tot het organiseren van activiteiten in 2021. Geen wandelingen over 

de begraafplaats, geen pompoendag, maar gelukkig was er nog wel een ‘stenendag’. 

Vrijwilligers hadden stenen voorzien van opbeurende teksten, bezoekers konden deze 

stenen her en der op de begraafplaats neerleggen. Een activiteit waarvoor nauwelijks direct 

contact nodig was, maar die door velen enthousiast werd begroet. Een activiteit die ook nog 

eens een batig saldo opleverde. 

 

 

2.3 Diversen 

 

In dit jaar nauwelijks exposities: een groot deel van het jaar hingen er dezelfde schilderijen, 

eind november vervangen door weer nieuwe werken van dezelfde 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. Het 

bestedingsdoel voor de aanvraag van 2021 was het 10-jarig bestaan extra luister bijzetten 

en met - zo mogelijk gratis toegankelijke - activiteiten een ieder in de samenleving te 

bereiken die behoefte heeft aan ondersteuning na het overlijden van een dierbare. De 

opbrengst was € 1136,-. 

 

In augustus werd Het Theehuis verrast met een gratis rolstoel. Bezoekers van de 

begraafplaats niet de energie om (al dan niet met een rollator) van de parkeerplaats naar 

het graf van een dierbare te lopen en een rolstoel zou in die behoefte kunnen voorzien. 

 

Er was al eens rondgekeken naar een geschikte rolstoel, maar de aanschaf was uitgesteld 

omdat de Stichting Theehuis Begraafplaats Emmeloord nog wat aarzelde over een dergelijke 

grote uitgave. Een oplettende medewerkster van Het Goed, die op de hoogte was van deze 

wens, zag een rolstoel bij de aangeboden materialen. Tijdens een gezellige koffievisite werd 

de rolstoel aangeboden aan de dankbare vrijwilligers en bestuur. 

 

De in 2020 vernieuwde website van Het Theehuis (www.theehuisemmeloord.nl) vertoonde 

in 2021 helaas geen lange lijst activiteiten, maar kon in juni wel de hernieuwde opening 

vermelden. Er zijn ook aanpassingen gedaan waar het ging om teksten en links rond 

rouwverwerking en uiteraard werden actuele gebeurtenissen vermeld. 
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Uiteraard is het aantal bezoekers enorm teruggelopen – het waren er in 2021 ongeveer 

400, maar gerelateerd aan een sluiting van 7 maanden is dit zeker niet vreemd. 

 

3. Vrijwilligers 
 

In de loop van het jaar zijn twee nieuwe vrijwilligers begonnen en hebben drie vrijwilligers 

aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor Het Theehuis. Om het contact 

met de vrijwilligers te onderhouden en de onderlinge betrokkenheid te vergroten, heeft het 

bestuur in het voorjaar een aantal malen gebeld met de diverse vrijwilligers om te horen 

hoe het hen verging in deze periode van inactiviteit. 

 

In november 2021 kwam een van de vrijwilligers met haar echtgenoot om het leven bij een 

verkeersongeluk in de polder. In die periode hebben bestuur en vrijwilligers meerdere keren 

intensief contact gehad om hun verslagenheid met elkaar te delen. 

 

 

3.1 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 evenals in 2021 alle opgeschort. 

 

Het driemaandelijks vrijwilligersoverleg kon evenmin doorgang vinden. Het bestuur heeft 

gepoogd in de stilte te voorzien door het reeds genoemd telefonisch contact te 

onderhouden. Daarnaast is er frequent een nieuwsbrief uitgegaan om de (onderlinge) 

contacten en de betrokkenheid te behouden. 

 

 

3.2 Diversen 

 

In februari werden alle vrijwilligers in het kader van “Ode aan de vrijwilliger” door Stichting 

Beheer voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder in het zonnetje gezet als 

waardering voor hun inzet. 

 

Het jaarlijks vrijwilligersuitje in oktober werd gehouden in Buurthuis Espelervaart met een 

door de bestuursleden samengestelde high tea. 

 

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 Stichting Theehuis Begraafplaats 

Emmeloord op 14 februari 2022 

 

Fenny Geurtzen,    Emmy Middelbeek, 

voorzitter     secretaris  


