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1. Inleiding 

In de periode van 11 november tot en met 7 januari hebben we voor de tweede keer 

een kerkelijke PopUpwinkel in het winkelcentrum Forum te Assen geopend. De 

ervaringen van de eerste keer waren zodanig dat al snel besloten werd om het project 

te herhalen. 

Doelstelling is om op een laagdrempelige en toegankelijke manier vanuit de kerk 

present te zijn in de stad. We creëren met de winkel een ontmoetingsplek om verhalen 

te delen en om mensen gelegenheid te geven hun verhaal te doen. 

In onderstaand verslag schets ik de voorbereiding en uitvoering van het project. Ook 

wordt een financiële verantwoording gegeven. In een bijlage is voor geïnteresseerden 

een theologische reflectie opgenomen. 

Het concept van het project is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven en die bepalen de 

beginsituatie: 

- De naam Mooi Verhaal dekt de lading, dus wordt gehandhaafd.  

- We kunnen terecht op dezelfde locatie, het voormalig postkantoor in winkelcentrum 

het Forum. Op deze manier profiteren we van de (naams)bekendheid die de eerste 

keer is opgebouwd.  

- Ook kunnen we gebruik maken van de reeds ontworpen vormgeving, wat bijdraagt 

aan de herkenbaarheid bij het publiek. 

- Naast de winkel, moet er een uitgebreid activiteitenprogramma komen. 

- In de winkel moet er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. 

 

2. Voorbereiding en Inrichting 

In juni begin ik met de voorbereidingen en leg de eerste contacten. Vanuit de 

winkeliersvereniging komt al snel het signaal dat ze graag samenwerken voor een 

vervolg van het project.  

Ook wordt weer contact gezocht met het Drenthe College met de vraag om 

samenwerking, waar positief op wordt gereageerd. 

Henk Vink is bereid om evenals vorig jaar de coördinatie van de vrijwilligers op zich te 



nemen. We besluiten om het project ook aan te melden bij de 

vrijwilligersvacaturebank, maar dat heeft niets opgeleverd. 

Ik zoek in het najaar contact met het COA, als ik hoor dat er veel (nieuwe) 

vluchtelingen in Assen zijn die een dagbesteding zoeken. Misschien willen ze meedoen 

met ons project? Ik krijg bericht dat de mail is doorgestuurd naar de verantwoordelijke 

functionaris, maar hoor daarna helaas niets meer. 

Voor de inrichting ontwikkel ik samen met mijn vrouw Annette, die enthousiast 

meedenkt een aantal ideeën.  

Er wordt contact gezocht met De Hippe Kringloop (Beeworkz - biedt werktrajecten en 

arbeidsmatige dagbesteding aan in de branche detailhandel en 

horeca), met het verzoek of zij de winkel kunnen inrichten. 

Aanvankelijk wordt daar positief op gereageerd, later blijken ze 

toch niet aan de verwachting te kunnen voldoen en haken ze af. 

In de zomer koop ik via Marktplaats een aantal houten kerkbanken 

van de protestantse gemeente Nieuwegein, uit de dorpskerk van 

Jutphaas die wordt gerenoveerd. Samen met diaken Geert Sloots 

worden ze gehaald en naar Assen gebracht en opgeslagen. Het idee 

is om de kerkbanken te gebruiken voor de ruimte waar de 

presentaties worden gegeven. 

Een ander idee is om een grote stamtafel prominent in de winkel te 

plaatsen. Na wat onderzoek, besluiten we om deze zelf te laten maken van 

overgebleven pallets van de vorige keer. Yvonne Klaassens van Art-Quake wordt 

gevraagd om de platen te schilderen die als tafelblad gaan dienen, in dezelfde stijl als 

de piano die bij de eerste editie van het project een prominente rol heeft gespeeld.  

In het voorjaar zijn Annette en ik in het streekmuseum in 

Zwartsluis. Daar zien we een mooie informatietafel voor kinderen 

over het planetenstelsel. Door een draaischijf te bewegen, wordt de 

bijbehorende informatie over de betreffende planeet zichtbaar. Dat 

brengt me op het idee om een vergelijkbare tafel te maken, met 

informatie over de wereldgodsdiensten.  

In de uitwerking wordt dat uiteindelijk de Mooi Verhaal Tijdtafel met 

informatie over de bijzondere (feest)dagen in de periode van ons 

project, van St. Maarten (11 november) tot en met Driekoningen (6 

januari). 

In de krant lees ik een ingezonden brief van beeldend kunstenaar 

Liesbeth Geenen, die praatstokken maakt. Een praatstok (talking 

stick) komt uit de Indianencultuur van Noord-Amerika en is een 

versierde stok die wordt gebruikt bij gemeenschappelijke 

vergaderingen om ervoor te zorgen dat één iemand tegelijk aan het 

woord is. Ik ben geïnteresseerd, zoek contact en besluit er een te 

kopen. Deze krijgt een prominente uitgelichte plek in de winkel. Bij 

de dialoogbijeenkomst wordt hij ook gebruikt. 



In de loop van het najaar wordt duidelijk dat een herhaling van het etalageproject van 

vorig jaar er niet in zit. Toen werden lege etalages in het Forum gevuld door producten 

van enkele lokale bedrijven. Nu komen de etalages tot onze beschikking. Dat biedt 

mogelijkheden. 

Ik benader Daat Drenthe (dagbesteding en arbeidstherapie GGZ) met de vraag of zij 

een sfeeretalage willen inrichten. In de tweede etalage wordt één van de kerkbanken 

geplaatst, waar producten op kunnen worden geplaatst. Ook komt er de mantel van 

Sint Maarten te hangen, die gebruikt is bij de opening. 

Het winkelgedeelte wordt ingericht met een aantal eenvoudige stellingkasten. 

Daarnaast kan ik via één van de winkeliers in het Forum twee keer twee units uit de 

boedel van V&D gebruiken. 

We gebruiken een oud bureau als kassa, met een rol pakpapier tussen twee 

klapstoeltjes - echt pop up.  

De stamtafel komt achter in de winkel te staan, waarbij de achterwand gebruikt wordt 

om diverse items op te hangen, oude schoolplaten, religieuze kunst en kitsch, voor een 

belangrijk deel uit eigen collectie. Samen met een nep-oude grammofoon geeft dat een 

leuke uitstraling. 

De meeste reacties zijn dat men de inrichting ruimer en leuker vindt dan vorig jaar, 

toen we met pallets hebben gewerkt. De kerkbanken dragen daar ook zeker aan bij. 

We besluiten om de koffie en de thee gratis te schenken. Vorig jaar vroegen we daar 

nog een eigen bijdrage voor, maar dat past niet in de gastvrije opstelling die we met 

de stamtafel beogen. De koffie en benodigdheden betrekken we van buurman 

Lunchroom Plein 10. De eerste weken van ons project deelt het personeel overigens 

met ons de keuken, vanwege hun verbouwing. 

 

3. Samenwerking  

De organisaties die vorig jaar meededen in de winkel, willen ook dit jaar graag weer 

meedoen. Daarnaast melden zich een aantal andere organisaties die in het concept 

passen, namelijk productverkoop ten bate van het goede doel. In plaats van Goedhart 

Boeken, inmiddels uit Assen vertrokken, heb ik de boekhandel Iwema, inmiddels Van 

der Velde, bereid gevonden om te participeren. Dit is de enige commerciële partij, 

maar met het oog op de verbreding van het assortiment een welkome partner. 

De deelnemende organisaties zijn: 

- Wereldwinkel Assen 

- Amnesty International, werkgroep Assen 

- Unicef, afdeling Assen 

- Plaats de Wereld, centrum voor wereldeducatie te Vries 

- Stichting Eboo, zamelt geld in voor project in Kenia 

- Zulu Aid, zamelt geld in voor project in Zuid-Afrika 

- Super Mirthe, kaarsenverkoop voor Vereniging van Ouders met kinderen met kanker 

- Daat Drenthe, dagbesteding en activiteitentherapie van de GGZ Drenthe 



- Altena Producties, verkoop van artikelen uit webshop Protestantse Kerk, boekverkoop 

voor derden, en 

- Van der Velde Boeken. 

Met de organisaties worden afspraken gemaakt over aanleveren, aanvullen en ophalen 

van hun producten. Wij faciliteren de verkoop van hun producten, waarvan de 

opbrengst geheel ten goede van de betreffende organisatie komt.  

De totale verkoop bedraagt bijna 6500 euro. 

In de eerste weken worden klompjes (uit de vorige editie) gevuld met snoepgoed 

'verkocht' die rond Sinterklaas aan asielkinderen worden aangeboden (idee en actie 

van Kees Richters). 

In de zomer ontstaat, in gesprek met Johan Schurer van de gelijknamige Kunstplaza, 

het idee om in de projectperiode samen te werken. Hij heeft ervaring met het concept 

Kadetje Cultuur, waarin een lunch aangeboden wordt met spreker. 

Het idee is om op dinsdagmiddag een inspirerende lunchbijeenkomst aan te bieden, 

waarbij ik zorg voor een inspirerend praatje rond een thema dat speelt in die 

betreffende periode. We komen op het volgende uit: 

8 november  Delen    (bij 11 november, St. Maarten) 

15 november De herfst van het leven  (bij laatste zondag kerkelijk jaar) 

22 november Verwachting   (bij begin Advent) 

29 november Moederlijke gevoelens (bij de figuur van Maria) 

6 december  Geven    (na Sinterklaas) 

13 december Vrede op aarde  (bij Advent) 

20 december Stille Kerst   (voor wie Kerst alleen moet vieren) 

27 december Jaar in Jaar uit  (bij Oud en Nieuw) 

 

Johan laat een flink aantal flyers drukken. Ook 

komt er een gezamenlijk interview in het 

Kerkblad, waarbij de flyer ingevouwen wordt. 

Helaas blijft de belangstelling sterk achter bij 

onze verwachting. De eerste drie 

bijeenkomsten zijn doorgegaan, daarna hebben 

we moeten besluiten om de rest van het 

programma te laten vervallen. 

Naar de reden moeten we gissen. Kennelijk is 

de dinsdagmiddag minder geschikt. Het tijdstip 

was gekozen, juist omdat de indruk is dat er 

die dag weinig te doen is in de stad. De PR was 

niet helemaal duidelijk. Op de flyer ontbrak het 

tijdstip. Ook kregen sommige mensen de 

indruk dat de PopUpwinkel dit jaar in 

Vanderveen ondergebracht zou zijn. 

 



4. Programmering 

Naast de winkel is een belangrijke 'poot' van ons project het activiteitenprogramma. 

Mijn streven is om op iedere dag een activiteit aan te kunnen bieden. Het past bij de 

filosofie dat je om publiek te trekken een 'beleving' moet creëren in je winkel. 

Daarnaast geldt dat we met de activiteiten ons project profileren als kerkelijke PopUp-

winkel.  

Als looptijd van het project kiezen we evenals 

vorige keer voor de laatste weken van het 

jaar, de periode van Advent en 

Kerst(vakantie). De opening plannen we op 

11 november, dat biedt mogelijkheden om 

iets met St. Maarten te doen. 

Ik zoek contact met verhalenverteller Marcel 

van der Pol en samen stellen we een 

openingsprogramma op waarbij de heilige 

Martinus een centrale rol heeft. Hij vertelt het verhaal van zijn leven en legt uit wat de 

waarde van delen is. Een mooi verhaal, om mee te beginnen en dat precies past bij 

wat we met ons project beogen. Het resulteert uiteindelijk in een mooie opening die de 

nodige aandacht trekt. Een goede start van het project. 

Met Plaats de Wereld maak ik de afspraak dat zij iedere woensdag in de projectperiode 

invullen met een creatieve workshop. Er wordt een aparte flyer gemaakt om dit 

programmaonderdeel onder de aandacht te brengen. 

Helaas is er onvoldoende belangstelling voor de workshops. Slechts één keer is deze 

door kunnen gaan. 

Ook een andere workshop in het programma, symbolisch bloemschikken met Annette 

van Wieren, is niet doorgegaan.  

Kennelijk werkt deze vorm van beleving creëren in de winkel niet goed, of is de 

drempel om een workshop bij te wonen te hoog? 

In mijn begeleidingscommissie als stadspredikant, krijg ik de tip om met horizontale 

programmering te werken. Dat betekent dat de activiteiten allemaal op hetzelfde 

tijdstip beginnen. Die suggestie neem ik dankbaar over en plan de activiteiten zoveel 

mogelijk om 15 uur 's middags. Ik speel nog even met de gedachte om ze aan te 

kondigen onder de noemer 'het negende uur', maar laat dat idee toch maar varen. 

Overigens lukt het niet altijd om de gewenste vaste tijd aan te houden. Ook zijn er in 

het programma een paar avondactiviteiten opgenomen. 

Aan Krista Russchen van de katholieke organisatie Solidair Groningen - Drenthe heb ik 

gevraagd om een jongerenprogramma samen te stellen op basis van hun project M-25 

(naar Matteüs 25, wat je voor de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters hebt 

gedaan). Samen met jeugdwerker Wim Staal van de protestantse gemeente Assen is 

dat uitgewerkt en dat resulteerde in drie bijeenkomsten rond de thema's share - care - 

dare (delen, zorgen, durven). De bijeenkomsten en de planning waren voorbereid met 

een groep jongeren. Desondanks viel de belangstelling enigszins tegen. Het blijkt 



moeilijk te zijn om de doelgroep te bereiken en te binden. Inhoudelijk waren het drie 

waardevolle bijeenkomsten, heb ik van Krista en Wim begrepen. 

Vanaf juni zijn diverse mensen uitgenodigd om een lezing of presentatie te geven. 

Ondanks vroegtijdige afspraken, blijkt het niet altijd te lukken om deze ook gestand te 

doen. Soms is dat overmacht. Stijn Fens moest helaas afzeggen vanwege ziekte, en 

bleek later geen tijd meer te hebben. Een programma over seksuele diversiteit met de 

werkgroep geloof van het COC werd afgeblazen. De nieuwe scriba van de landelijke 

kerk René de Reuver had wel tijd voor Ahmed Aboutaleb en Mark Rutte maar niet voor 

Bert Altena. Gelukkig kon in zijn plaats voorzitter Karin van den Broeke komen 

(helemaal uit Zeeland!!).  

Met sommigen lukte het helaas niet om een afspraak te maken, zoals met Jesse 

Klaver, die ik graag had willen laten spreken over zijn boekje Economisme, en met 

Janneke Stegeman, theoloog van het jaar. Zo blijven er altijd onvervulde wensen... 

Tijdens het project is het activiteitenprogramma nog aangevuld, zodat er uiteindelijk 

een mooi geheel is ontstaan. Het overzicht van het programma: 

vrijdag 11 november, Opening winkel met St. Maarten 

zaterdag 12 november, Opening Fototentoonstelling Dit Geeft Zin, met Thomas 

Hontelez van de Franciscaanse beweging; 

donderdag 17 november, Vier het leven, met Monique Bodegom 

vrijdag 18 november, Hans Bouma leest voor uit de Groene Bijbel 

zaterdag 19 november, Dialoogbijeenkomst; receptie van treurnis Darlington en 

Prosper Isaacs 15 jaar in NL zonder verblijfsvergunning 

donderdag 24 november, Rikko Voorberg, De dominee 

leert vloeken 

vrijdag 25 november, Geloven in kleine idealen, Hans 

Achterhuis 

donderdag 1 december, En God sprak, ik besta niet, 

Frits de Lange 

vrijdag 2 december, Geloven doe je in de kerk? Marloes 

Keller (PKN) 

zaterdag 3 december, Alledaags racisme in kerk en maatschappij 

donderdag 8 december, Kern van kerk-zijn, ds. Karin van den Broeke, voorzitter PKN 

vrijdag 9 december, Boekpresentatie Esther Struikmans 

zaterdag 10 december, Dag van de Mensenrechten, Jongerenprogramma Share; 

feestelijke receptie vanwege verblijfsvergunning Darlington en Prosper Isaacs; 

donderdag 15 december, Workshop verhalen vertellen Marcel vd Pol 

zaterdag 17 december, Jongerenprogramma Care 

donderdag 22 december, De poëzie van Bob Dylan, Peter vd Peppel 

vrijdag 23 december, Optreden Overdagkoor Assen 

zaterdag 24 december, Optreden Cantorij Vredenoord 

vrijdagavond 30 december, Inloopconcert Maze 

zaterdag 31 december, Optreden straatmuzikant Gerard Rinsma en Henk Roodbergen; 

Oudejaarsshow Tryanka Westra 



donderdag 5 januari, Jongerenprogramma Dare 

vrijdag 6 januari, Presentatie Jongerenreis Roemenië 

zaterdag 7 januari, feestelijke afsluiting van het project, met veiling inventaris 

 

De belangstelling was wisselend wat betreft de opkomst. Een paar keer was het 

minimaal, maar ook dan blijkt dat je met de aanwezigen toch een zinvolle bijeenkomst 

kunt hebben. 

Over het algemeen werden de bijeenkomsten door de aanwezigen als waardevol 

ervaren.  

De drukste dag was 10 december, de dag van de 

mensenrechten, toen er de hele dag brieven geschreven 

konden worden voor gewetensgevangen (georganiseerd door 

Amnesty International). Dezelfde middag was er een feestelijke 

bijeenkomst vanwege de verleende verblijfsvergunning voor de 

broers Isaacs, waar vele Assenaren zich voor ingezet hebben. 

Een paar weken daarvoor was er nog een receptie geweest om 

te 'vieren' dat ze 15 jaar in Nederland waren zonder zekerheid 

dat ze mogen blijven.... 

In de kerstperiode lag de nadruk meer op muziek, met diverse 

optredens. 

De groep vrijwilligers voor de winkeldienst was dit jaar kleiner, maar wel diverser van 

samenstelling. Er doen vrijwilligers mee van andere kerkgenootschappen (dan de 

Protestantse gemeente Assen) en van deelnemende organisaties. Leerlingen van het 

Drenthe Collega vullen de vrijdagen in (behoudens uiteraard in de kerstvakantie). Op 

deze manier lukt het telkens weer om het rooster vol te krijgen. 

Henk Vink zorgde voor de opstelling van de vrijwilligersroosters. 

Via wekelijkse update-mails hield ik iedereen op de hoogte van de voortgang van het 

project. Er is geen aparte evaluatiebijeenkomst geweest, maar de vrijwilligers werden 

via de mail uitgenodigd om hun feedback te geven, of mondeling, wat overigens 

spaarzaam gebeurde. 

 

5. Publiciteit en reclame 

In september maken we een korte film om het project onder de aandacht te brengen. 

Het filmpje wordt gemaakt door Darlington Isaacs, en is vooral gebruikt op de 

Facebook-pagina van het project. 

Al eerder is de FB-pagina weer opgestart met een bericht over de aangekochte 

kerkbanken. Dat leverde meteen al de verkoop van twee exemplaren op. 

Via de kerkelijke kanalen (zondagsbrieven, Kerkblad, website PGA) maak ik na de 

zomer reclame voor de sponsoractie voor de stamtafel. De vaste achterban wordt op 

deze manier op de hoogte gebracht dat het project weer gaat starten. 



In de lokale ondernemerskrant Dit is Assen wordt aandacht besteed aan de start van 

het project. Rond de opening en later bij bijzondere activiteiten worden persberichten 

verstuurd die in de regionale huis-aan-huisbladen meestal worden geplaatst. 

De lezing van collega Rikko Voorberg over zijn boek De dominee leert vloeken, trekt de 

aandacht van een journaliste van het Dagblad van het Noorden, die er een artikel over 

schrijft dat weer aanleiding is voor een zelfbenoemde 'dominee' uit Assen om via een 

ingezonden brief in de zaterdagkrant te melden dat hij ons project maar 'stadse 

fratsen' vindt.  

Als Trouw in januari een groot artikel levert over de winkelleegstand in Assen (één van 

de hoogste van het land), wordt en passant de kerkelijke popupwinkel genoemd - als 

voorbeeld van de lapmiddelen om de leegstand te 

maskeren... 

De media-aandacht was minder groot dan vorig jaar.  

Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat een 

herhaling minder nieuwsfeit is dan een première. 

Vorig jaar hadden we met de piano die als 'eerste 

stationspiano van Assen' tegenover de winkel was 

geplaatst, een item dat veel publiciteit opleverde. Zoiets 

hadden we dit jaar niet. 

Vorig jaar heb ik geadverteerd in het Gezinsblad (huis-

aan-huisblad in Assen e.o.). Nu kies ik voor een 

goedkopere oplossing. 

Er worden flyers gemaakt waarop het gehele programma 

wordt afgedrukt. De gedachte is dat we dan in één keer 

klaar zijn. De praktijk is echter, dat als de flyer gedrukt is 

de eerste wijziging al heeft plaatsgevonden. Er zullen er 

nog meer komen. Ook activiteiten die tijdens het project 

worden ingevoegd, kunnen uiteraard niet op de flyer. Als 

blikvanger heeft het zeker gewerkt, maar het is lastig 

flyeren als de informatie niet meer helemaal klopt. 

Daarnaast heb ik een aantal malen een FB-bericht 

gepromoot. Via de opties die FB aanbiedt, kun je 

nauwkeurig je doelgroep bepalen. Hoe breder die is, hoe 

hoger het advertentietarief. FB laat zien hoeveel malen 

het bericht is bekeken, en hoe vaak er op is geklikt. Naar 

de effectiviteit van deze manier van adverteren blijft het een beetje gissen. 

In de laatste week van het project is nog een aparte flyer gemaakt voor de 

afsluiting/veiling. Deze is ook als 1/4-pagina advertentie in het Gezinsblad verschenen. 

Daarnaast is er diverse malen een mailbericht verspreid, als persbericht, maar ook 

naar potentieel geïnteresseerden in mijn eigen netwerk, met het verzoek het bericht 

door te sturen. In hoeverre dat laatste is gebeurd, kan ik niet overzien. 

 



6. Financiering Project 

In juni wordt duidelijk dat het College van Diakenen, waaronder missionaire activiteiten 

vallen, garant wil staan voor het project. Dat geeft de rugdekking die nodig is om met 

de voorbereidingen verder te gaan. 

Vorig jaar is een groot deel van het geld ingezameld via crowdfunding Geloof in je 

project. Een leuke manier om niet alleen geld te verzamelen, maar ook bekendheid en 

betrokkenheid bij je project te genereren. Maar crowdfunding is wel erg tijdrovend. Dit 

keer besluit ik het daarom anders aan te pakken. 

Er worden subsidieverzoeken ingediend bij een aantal fondsen die gelukkig worden 

gehonoreerd. Zo ontvangen we subsidies van o.a. Kerk en Wereld en Stichting 

stimulering leefbaarheid Assen. Daarnaast ontvangen we subsidies via het regionaal 

Classicaal Overleg Groningen-Drenthe, die garant staat voor een eventueel tekort en 

van de afdeling Missionair Werk van de landelijke kerk. 

De aangeschafte kerkbanken worden via social media te koop aangeboden, en al 

voordat het project start zijn ze verkocht. De kosten van aanschaf en vervoer naar 

Assen zijn daarmee gedekt, zodat dit deel van het project per saldo niets kost. Aardig 

om te vermelden dat twee kerkbanken een plek krijgen in de verbouwde lunchroom 

Plein 10, met wie wij in ons project nauw samenwerken. 

In de stamtafel wil ik spreuken en levensmotto's laten 

verwerken die het publiek aan kan leveren, tegen 

betaling. Op deze manier proberen we ook dit onderdeel 

van het project zichzelf te laten sponsoren. In september 

wordt deze actie uitgevoerd middels in te vullen kaartjes 

en inleverdozen in de kerkgebouwen van de protestantse 

gemeente Assen. De respons valt tegen - kennelijk leeft 

het project in deze periode nog niet, of is de PR te 

onduidelijk of onvoldoende. We besluiten om ook tijdens het project nog gelegenheid 

te geven spreuken aan te leveren, maar dat gebeurt uiteindelijk mondjesmaat. 

Jammer.  

Tijdens het project vinden we nog andere bronnen van sponsoring. Er worden 

tweedehandsboeken aangeboden en een aantal oude schoolplaten die verkocht mogen 

worden ten bate van het project.  

Diverse bezoekers doneren spontaan een bedrag voor het project. Alle kleine beetjes 

helpen en zijn welkom. 

Daarnaast wordt besloten om op de laatste dag een veiling te organiseren waarbij een 

deel van de inventaris te koop wordt aangeboden. Ook deze opbrengst is bedoeld om 

het project te sponsoren. 

  



Het leidt tot de volgende resultaten: 

Financieel overzicht 

 

BATEN       KOSTEN 

Fonds PGA   2000,--   Inrichting winkel  2560,-- 

Kerk en Wereld  2000,--   - stamtafel     900,-- 

Stila Assen   2000,--   PR/reclame   1328,--

Verkoop inventaris    970,--   Activiteiten   2109,--

Giften publiek    495,--   - opening     517,-- 

Miss. Werk PKN    200,--   - Workshops     600,-- 

CRO      749,--   Koffie      400,-- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

    8414,--       8414,--

  

Verkoop organisaties 6450,--   Uitbetaling organisaties 6450,-- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           14864,--                       14864,-- 

(voor meer details over uitgaven kunt u terecht op het Kerkelijk Bureau van de 

Protestantse gemeente) 

 

  



Bijlage. Theologische reflectie 

Als ik op de eerste dag van het project kennis maak met de bewakers die werken in 

Triade en het Forum, zegt één van hen dat hij graag een keer met mij wil doorpraten. 

"U bent toch dominee?" Wat blijkt. Ze komen nogal wat mensen tegen die voor 

overlast zorgen, die geen of te weinig structuur en begeleiding hebben, en die op 

straat zwerven terwijl de reguliere hulpverlening ze aan het lot overlaat. "Kan de kerk 

niet iets voor hen doen?" 

Wij krijgen gelukkig niet te maken met mensen die overlast veroorzaken - en er zijn 

andere kerkelijke initiatieven voor deze doelgroep - , maar in de loop van de weken 

komen er wel regelmatig mensen aan tafel voor een bakje koffie die met 'hun ziel 

onder de arm' lopen. Fijn dat ze hun 'ziel' bij onze vrijwilligers kunnen uitstorten. 

Een plek bieden waar mensen hun verhaal kunnen doen, maar waar ook (nieuwe) 

ontmoetingen plaats kunnen vinden, is de belangrijkste doelstelling van ons project. 

De zogenaamde presentiegedachte staat centraal. Dat betekent dat het gaat om een 

zichtbare aanwezigheid van de kerk, en dat midden in de stad. Een presentie zonder 

pretentie of verborgen agenda. We creëren in het hart van de stad een 

ontmoetingsplek en laten het open wat daar verder mee gebeurt en hoe mensen daar 

op in zullen spelen.  

Binnen kringen van het missionaire werk is er discussie over de waarde van deze 

doelstelling. Begin november ben ik op de studiebijeenkomst van het Beraad Grote 

Steden van de PKN in Den Bosch. De landelijke afdeling van het Missionaire Werk is 

daar aanwezig en fungeert als één van de twee casussen die kritisch worden 

doorgelicht. Martijn Vellekoop, werkzaam bij genoemde afdeling, refereert in de 

discussie aan een onderzoek over effectiviteit van het missionaire werk in een aantal 

projecten, met name in het Noorden van het land. Hij stelt dat uit het onderzoek blijkt 

dat "de presentie meestal wel lukt, maar dat er verlegenheid is als het gaat om het 

'evangelie delen'". Er is geen gelegenheid om op dit punt verder in te gaan, dat ook 

enigszins terloops in het gesprek naar voren kwam, maar ik heb het genoteerd, omdat 

het volgens mij een treffende illustratie is van het verschil van inzicht. 

Voor sommigen is presentie niet meer dan een voorbereidende stap op het 'eigenlijke'  

werk, dat dan zou bestaan uit evangelie-delen, evangeliseren, of misschien zelf 

bekering, zoals één van de bezoekers in de winkel ons voorhield. Presentie is leuk en 

aardig, maar op zichzelf te mager. Op zijn best een soort voorfase maar missionair 

wordt het pas als het evangelie aan bod komt. 

Mijn visie, die ook de inhoudelijke achtergrond van ons project vormt, is dat presentie 

onze manier van evangelie-delen is. Het lijkt mij niet goed, ook in missionair-

theologisch opzicht niet, om hier een tegenstelling te creëren. Belangeloze presentie is 

een legitieme vorm om het evangelie te delen of te communiceren. Het is een vorm 

waarin de ander de ruimte krijgt om te zijn wie hij of zij is. We openen ons voor het 

verhaal van de ander, zonder hem of haar van te voren in een bepaald perspectief 

waar te nemen, bv. als niet-kerklid of als on-gelovige of als iemand die van bepaalde 

meningen of visies overtuigd dient te worden. 



De winkel wordt gepresenteerd als 'kerkelijke' PopUpwinkel en de stadspredikant is de 

projectleider. Als ik daarop aangesproken word, wat een aantal keren expliciet gebeurt, 

maak ik graag van de gelegenheid gebruik om uit te leggen waarom er in Assen een 

stadspredikant is en wat de achtergronden zijn van dit specifieke project. 

We willen duidelijk en eerlijk zijn.  

Van sommige vrijwilligers krijg ik de opmerking dat het 'kerkelijk' op de banner voor de 

winkel potentiële klanten soms lijkt af te schrikken. Ze staan op de drempel, maar 

keren dan toch gehaast om. Eén van de leerlingen van het Drenthe College die als 

stagiaire werkt, zegt dat kerkbanken in een winkel 'mensen weg zullen jagen'. "Ik zou 

daar tenminste nooit naar binnen gaan". Tja. We doen er veel aan om mensen binnen 

te krijgen, maar niet alles. Je wilt mensen geen schrik aanjagen, maar tegelijkertijd 

ook niet onder stoelen en (kerk)banken steken wat en wie de initiatiefnemers van dit 

project zijn. 

Als Marloes Keller, persvoorlichter van de landelijke kerk, op bezoek komt, valt haar 

meteen op dat er geen verwijzing is naar de Protestantse kerk (PKN).  

We gebruiken weliswaar de steunkleuren van onze (landelijke kerk en) plaatselijke 

gemeente, maar verder geen logo's, zodat je al goed ingevoerd moet zijn om het 

meteen als gelieerd aan onze kerk te herkennen. Misschien een suggestie om mee te 

nemen bij een volgende uitvoering? 

Belangrijker voor de herkenbaarheid en uitstraling van het project is het 

activiteitenprogramma dat wordt samengesteld. Soms krijg ik een suggestie om 

iemand uit te nodigen, maar het overgrote deel van de gasten is op mijn initiatief 

benaderd. De keuze reflecteert dus sterk mijn voorkeuren en dus ook mijn blinde 

vlekken. Ik zoek sprekers met een (mooi) verhaal, met een intrigerende boodschap, of 

die in de actualiteit treden, bv. omdat ze een boek hebben geschreven (Rikko 

Voorberg, Hans Achterhuis). Het hoeft niet altijd kerkelijk of christelijk te zijn (Vier het 

leven, workshop verhalen vertellen,) maar een 'levensbeschouwelijke' twist zit er altijd 

wel aan. Ik vind het belangrijk om een programma rond alledaags racisme en rond 

seksuele diversiteit op te nemen. Voor het eerste is slechts minimale belangstelling (op 

de dag van de intocht van Sinterklaas) en de tweede wordt helaas afgezegd. 

Niettemin, met de activiteiten op ons affiche geven we een inhoudelijke kleur aan ons 

project, dat gezien de reacties als zodanig wordt herkend. 

Een finaal oordeel over de (missionaire) waarde van dit project is niet aan mij. 

Wel kan ik melden dat de deelnemende organisaties meer dan tevreden waren, dat de 

vrijwilligers bijna allemaal terugmeldden dat ze het leuk vonden en waardevolle 

ontmoetingen hebben beleefd, dat de sprekers die we hebben ontvangen bijna zonder 

uitzondering hun waardering voor het project hebben geuit, en niet het 

onbelangrijkste, dat we van veel bezoekers en gasten hebben gehoord hoe waardevol 

en bijzonder ze het vinden dat de kerk zich op deze manier manifesteert. 

Alle betrokkenen en zij die het project financieel mogelijk hebben gemaakt, van harte 

bedankt! 

stadspredikant Bert Altena (bert.altena@hetnet.nl) 


