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Projectverslag 

 

 

Vooraf 
Bij een aantal gelegenheden in de afgelopen periode heb ik gezegd: 'Als je iets twee maal doet, is het 

een gewoonte. Bij drie maal wordt het een traditie'. 

Van 11 november tot en met 6 januari hebben we in Assen voor de derde keer op rij het project 

PopUpwinkel Mooi Verhaal gedraaid. Hieronder doe ik daar verslag van. Evenals de vorige twee keer 

konden we beschikken over het ruime pand in winkelcentrum het Forum. Mooi voor ons, maar het 

maakt ook pijnlijk duidelijk dat de winkelleegstand in het centrum van onze stad nog steeds een 

nijpend probleem is. 

De formule van het project steunt op drie pijlers: winkel, ontmoeting en activiteiten. We zijn een 

winkel waar zinvolle producten worden verkocht van ideële organisaties. Dit jaar waren er maar liefst 

11 verschillende partners betrokken. Met uitzondering van de lokale boekhandel Van der Velde, 

allemaal goede doelen-organisaties. 

Centraal in de winkel staat de stamtafel waar gratis koffie of thee wordt geschonken en er 

gelegenheid is voor mensen om hun verhaal te doen. De vrijwilligers zijn beschikbaar. De 

ongedwongen ontmoeting is een belangrijke doelstelling van het project. 

Als derde zijn er de activiteiten die worden georganiseerd, met het doel om belangstellenden te 

trekken. Verderop geef ik een overzicht van wat we allemaal georganiseerd hebben.  

Eerst wordt de aanloop naar het project beschreven. 

Vervolgens doe ik verslag van het verloop van het project. Naar aanleiding daarvan volgen enkele 

evaluatieve opmerkingen. Afgesloten wordt met een financiële verantwoording. 

Met dit projectverslag willen we inzicht geven in wat er gebeurd is, maar de lezer ook uitnodigen om 

met ons mee te denken.  

Als Protestantse gemeente Assen zoeken we naar manieren om als kerk op een geloofwaardige en 

authentieke wijze present te zijn in de stad. Het is belangrijk om van u/jou te vernemen of en in 

welke mate we daar met dit project in geslaagd zijn.  

Bert Altena, stadspredikant namens de Protestantse gemeente Assen 



Voorbereiding 

De looptijd van het project is een goede acht weken - dit maal precies tussen Sint Maarten en 

Driekoningen - maar de voorbereidingen beginnen al in een vroeg stadium. 

In het voorjaar kwam het bericht dat Rijkswaterstaat afscheid ging nemen van de ANWB-praatpalen 

langs de snelwegen. Dat bracht me op het idee te informeren naar de mogelijkheid om zo'n 

praatpaal te bemachtigen voor ons project. Ik dacht daarbij aan de 'engel van de St.Jan' - het 

moderne beeld van de engel met het mobieltje, dat bij de restauratie op de kathedraal van Den 

Bosch is geplaatst, en dat gebeld kan worden, waarna je een mooie spreuk van de 'engel' ontvangt. 

Uiteindelijk is het gelukt om de praatpaal te kopen en deze heeft een prominente plek in de winkel 

gekregen. Dankzij Casper Teeuw is de praatpaal gebruiksklaar gemaakt. 

Naar aanleiding van opmerkingen uit de vorige evaluatie hebben we 28 juni een brainstormsessie 

georganiseerd waarvoor ik de vrijwilligers van de voorgaande edities en de meewerkende 

partnerorganisaties uitnodigde. De deelnemers werd gevraagd om suggesties aan te leveren met 

betrekking tot de drie pijlers (winkel, ontmoeting, activiteiten). Van een aantal ideeën is dankbaar 

gebruik gemaakt, met name wat betreft de inrichting van de winkel. 

De samenwerking met het Drenthe College is ook dit jaar weer tot stand gekomen. Op 17 juli had ik 

samen met dochter Andrea een afspraak met Kees Richters om te brainstormen over de inrichting. 

We kozen voor het thema Op weg, naar aanleiding van de praatpaal. 30 Oktober was ik in een les op 

het DC om de leerlingen te informeren over ons project, waar sommigen van hen een aantal stage-

uren zouden gaan invullen, bij de inrichting en bij het invullen van de winkeldiensten. 

 

Een opmerking uit de evaluatie, bracht mij er toe om een aantal organisatorische taken deels 'uit te 

besteden' om de verantwoordelijkheid voor het project te delen. 

- Het samenstellen van het rooster voor de winkelvrijwilligers werd opnieuw door Henk Vink gedaan. 

Uiteindelijk ontstond een groep van ruim 15 vrijwilligers die gezamenlijk de winkeldiensten hebben 

ingevuld. De eerste weken deden ook leerlingen van het Drenthe College mee. 

De meeste vrijwilligers hebben eerder meegedaan. Een aantal oude vrijwilligers gaf aan dit jaar geen 

gelegenheid te hebben. Werving van vrijwilligers via de deelnemende organisaties leverde een paar 

aanmeldingen op.  

In de voorbereidingsperiode had ik contact met mensen van het project Vlucht Voorwaarts. Helaas is 

van een mogelijke samenwerking niet veel terecht gekomen. Eén keer heeft een deelnemer gezorgd 

voor smakelijke hapjes bij een evenement om zo haar talent te ontplooien, maar daar is het bij 

gebleven. 

Aan het begin van het project is een workshop klantvriendelijkheid gehouden door Kees Richters, 

bedoeld voor de vrijwilligers. Helaas was niet iedereen daarbij aanwezig, zodat de instructie van de 

vrijwilligers niet gezamenlijk plaats heeft gevonden. In de praktijk is het allemaal goed verlopen, 

deels omdat veel van de vrijwilligers al ervaring had opgedaan bij eerdere edities van het project. 

- In de voorbereidingsfase vond ik Anita de Waard bereid om mee te werken bij het samenstellen van 

het activiteitenprogramma.  

- Het verzorgen van de publiciteit, persberichten en het bijhouden van onze Facebook-pagina, heb ik 

deze keer voor het grootste gedeelte over kunnen laten aan journalist Maurice Vos die voor zijn werk 

is ingehuurd. 

Laat allemaal onverlet dat ik als projectleider eindverantwoordelijk bleef. 



Belangrijk is natuurlijk de medewerking van de  winkeliersvereniging 't Forum. Deze zomer moesten 

we afscheid nemen van de voorzitter, Willem de Rooij, die altijd geweldig betrokken was bij ons 

project. Gelukkig is de samenwerking voortgezet, tot wederzijds genoegen. De koffie en thee die we 

schenken wordt betrokken via Lunchroom Plein 10. We kunnen altijd gebruik maken van de 

stadspiano, die na de eerste editie van Mooi Verhaal door de winkeliersvereniging is aangekocht. We 

konden dit keer gebruik maken van de etalage in de draaideur naar het Koopmansplein. Dankzij Bert 

Erkelens van de winkeliersvereniging kon de verlichting in de winkel voor een schappelijke prijs 

gerepareerd worden en is het contact met de beheerders/eigenaren van het pand soepel verlopen.  

Bij de start hebben we meegedaan met de pepernotenactie (gratis zakjes pepernoten van de 

winkeliersvereniging). Op de dag van de intocht van Sinterklaas konden de Pieten gebruik maken van 

onze keuken om om te kleden, en op de laatste dag van het project werd de gratis chocomelk voor 

onze winkel uitgeschonken. 

Crowdfunding en Financiering 

Voor de eerste editie van Mooi Verhaal is gebruik gemaakt van crowdfunding. Via het platform 

Geloofinjeproject is toen 6000 euro opgehaald. 

Dit keer heb ik opnieuw gebruik gemaakt van dit middel om geld én aandacht voor het project te 

genereren. Eind september is de actie online gegaan en een goede maand later was het streefbedrag 

van 4000 euro voor de inrichting van de winkel ruimschoots gehaald. Minus de kosten voor de 

rewards en de diensten van de site, levert dit een substantieel bedrag op. Het succes van de (korte) 

actie laat ook zien dat ons project inmiddels op veel goodwill van het publiek kan rekenen. Er zijn 

bijdragen ontvangen van 67 donateurs. 

Jammer dat de crowdfundingssite Geloofinjeproject per 2018 is opgeheven. 

Een aantal particuliere donateurs heeft rechtstreeks buiten de crowdfunding om bijgedragen. 

Daarnaast zijn er diverse fondsen benaderd. We ontvingen subsidies van Stila Assen, van 

Binnenstadsvereniging MKB-Assen en van het Fonds Kerk en Wereld, waarvoor we zeer erkentelijk 

zijn. 

Vermeldenswaard is verder de sponsoring van de stalen voet voor de praatpaal door Machinefabriek 

Rinsma en de fikse kortingen die we konden krijgen voor de huur van de marktkramen via Cordes 

Verhuur Vries en voor diverse materialen voor de inrichting via Decokay Oost.  

Tijdens de looptijd van het project ontvingen we diverse bijdragen van het publiek. 

Uit dit alles blijkt ook de eerdergenoemde goodwill. Een uitgebreidere financiële verantwoording 

vindt u aan het einde van dit verslag. 

Winkel 

Voor de inrichting van de winkel hebben we dit keer gekozen voor het gebruik van marktkramen, een 

idee van mijn vrouw Annette. Het heeft bijzonder goed gewerkt, gezien de reacties van het publiek 

en de deelnemende organisaties. Ook de indeling van de ruimte is aangepast. Het winkelgedeelte 

besloeg de volledige breedte en was vooraan in de ruimte ingericht. De gerepareerde verlichting en 

de open etalages hebben verder bijgedragen aan de verbeterde toegankelijkheid. De praatpaal stond 

als blikvanger vooraan in de winkel waar een 'zebrapad' de klanten vanzelf naar toe leidde. 

Het idee was om de praatpaal zo te programmeren dat men 'de spreuk van de dag' kon beluisteren. 

In de zomer heb ik via zijn management Daniël Lohues het vererende verzoek gedaan of hij deze 



dagspreuken wilde inspreken, maar zijn manager wist te melden dat Daniël het een leuk idee vond 

maar te druk was om enz. enz. 

Daarna heb ik dezelfde vraag gesteld aan Egbert Hovenkamp II, voormalig stadsdichter van Assen, die 

positief reageerde. De dagspreuken werden door Egbert's enthousiasme regelmatig korte verhalen, 

maar wel heel poëtisch, en door het publiek gewaardeerd. 

De stamtafel was in het midden van de ruimte geplaatst, dit keer dwars gepositioneerd. Voldoende 

uitnodigend voor menigeen om er aan plaats te nemen en een kopje koffie of thee te nuttigen. 

In het middengedeelte van de winkel was aan de linkerkant de 'sprekersruimte' gemaakt. Voor de 

gelegenheid waren de twee wanden behangen met thematisch behang. Samen met de kerkbanken 

die we in bruikleen hadden droeg dat bij aan een intieme sfeer. Van materiaal van het kerkinterieur 

uit de voormalige gereformeerde Zuiderkerk van Emmen was een speciaal spreekgestoelte 

getimmerd, dat een aantal malen bij activiteiten is ingezet. 

Uit dezelfde kerk (waarin ik overigens ooit gedoopt ben!) hadden we twee kerkbanken die ook in de 

winkel een plaats hebben gekregen. 

Bij de kassa was een geschilderde wegwijzer die de afstand aangaf naar diverse 'christelijke'  

bestemmingen, zoals Wittenberg, Genève, Jeruzalem en natuurlijk....Amen (11 km.) 

Aan de rechterkant was een ruimte ingericht rond het thema Op weg, met als blikvanger een halve 

auto waar je even op de achterbank kon gaan zitten. Met dank aan de jongens van Hans Peugeot! 

Diverse verkeergerelateerde attributen versterkten de sfeer, waaronder twee stoplichten die door 

Casper Teeuw gebruiksklaar zijn gemaakt. Eén daarvan heeft in de etalage gehangen.  

Na afloop van het project is de halve auto in bruikleen overgegaan naar de buren van Art Quake. 

Yvonne gaat de auto oppimpen in dezelfde stijl als de piano en in hun winkel plaatsen. De stoplichten 

zijn aangekocht door Bert Erkelens van Plein 10. Zo laten we als Mooi Verhaal weer onze sporen 

achter in het Forum! 

De eerste drie weken was de etalage ingericht met artikelen uit ons assortiment. Daarna vormde de 

bijzondere Kerstopstelling met Santonpoppen van Kees Richters een blikvanger voor het winkelend 

publiek. 

Er was een fototoestelletje met printer gekocht om ter plekke foto's te maken op achterbank of bij 

de praatpaal die voor een euro direct meegenomen konden worden. Helaas is daar minder gebruik 

van gemaakt dan ik van te voren had ingeschat. 

Het 'verloren' hoekje achter in de winkel, hebben we deze keer ingericht als huiskamer en ook als 

zodanig aangekleed, mede dankzij een aantal attributen die we aangeboden hadden gekregen, zoals 

vloerkleden, een quilt en twee vier meter lange beschilderde doeken. Ondanks de gezellige 

uitstraling is de huiskamer minder gebruikt dan was verwacht, maar het kon wel op veel waardering 

rekenen. 

Of het aan de winkelinrichting ligt? In ieder geval merkten we vooral in de eerste weken van het 

project dat er meer klanten binnenkwamen dan voorgaande jaren. Ook de omzetcijfers bevestigen 

dat. Andere oorzaken daarvan zouden kunnen zijn, de verbeterde PR en de groeiende aandacht die 

het project in de loop van de afgelopen jaren heeft gekregen; of de verbreding van het assortiment. 

Ook speelt mee dat het in het najaar, speciaal in het weekend van Black Friday, drukker was in de 

stad. 



Een hoge omzet is geen primair doel van ons project - alles wat verkocht wordt, komt geheel ten 

goede aan de deelnemende organisaties - maar is natuurlijk wel een aardige graadmeter. 

Reactie van de Amnesty Werkgroep: 

De pop-up was voor Amnesty in ieder geval een groot succes. Dank voor de gelegenheid die jullie ons 

geboden hebben en dank aan alle vrijwilligers! 

Reactie van Zulu Aid: 

De afgelopen periode vond ik een groot succes. We hebben erg goed verkocht. En de organisatie was 

prima! 

 

Ontmoetingen 

De Mooi Verhaal-stamtafel neemt een centrale plek in de winkel in. Dat is meer dan symbolisch. Een 

belangrijke doelstelling van ons project is om een ontmoetingsplek te bieden om verhalen te delen. 

We willen nadrukkelijk oog en oor hebben voor het verhaal van de passant. 

Ook dit jaar is weer gebleken hoe belangrijk het is dat mensen 'hun verhaal kunnen doen'. We 

verwelkomen dagelijks gasten, toevallige passanten, toeristen die een weekendje Drenthe doen (en 

tijd hebben), maar ook regelmatige bezoekers. Mensen vertellen soms vrij spontaan over bijzondere 

gebeurtenissen in hun leven of over recente ervaringen. Soms gaan deze verhalen over kerk en 

geloof, maar lang niet altijd, en dat hoeft ook niet. Het verhaal van de ander staat centraal... 

Dit jaar hebben we een wekelijkse activiteit opgezet onder de titel Bakkie Troost. Op de 

vrijdagmorgen is er een voorganger uit Assen die met mensen in gesprek gaat naar aanleiding van 

een zelf meegebracht Bijbelgedeelte. In eerste instantie had ik daarvoor mijn protestantse collega's 

benaderd, waarvan een aantal spontaan zijn of haar medewerking toezegde. De opengebleven 

vrijdagen heb ik ingevuld door een aantal collega's van andere kerkgenootschappen te benaderen. Zo 

kreeg dit onderdeel van het project een oecumenische kleur. 

Een overzicht: 

- 17 november, met Niesje Havinga, van het Leger des Heils 

Reactie van Niesje Havinga: 

Gisteren mocht ik het spits afbijten. Best spannend moet ik zeggen. Van te voren wist ik niet goed wat 

te verwachten. Verwonderd was ik over de mooie opkomst en vooral over de openheid waarmee de 

mensen spraken.  

De opkomst was dusdanig dat we aan de koffietafel zijn blijven zitten zodat iedereen een plekje had.  

Ik heb uit het Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis van Anne de Vries, het verhaal van “de 

verloren zoon” gelezen. Daarna hebben we oa. aan de hand van een aantal mooie afbeeldingen van 

dit verhaal, het schilderij van Rembrandt hierover en het boek dat Henri Nouwen schreef (eindelijk 

thuis) een open gesprek met elkaar gevoerd. De bijeenkomst ben ik begonnen en geëindigd met 

gebed. 

 

- 24 november, met Foekje Dijk, van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten  

- 1 december, met Elly Veldman, ouderenpredikant van de Protestantse gemeente Assen 

- 8 december, met Helène van Noord, wijkpredikant van de Protestantse gemeente Assen 



- 15 december, met Ron Koopmans, wijkpredikant van de Protestantse gemeente Assen 

- 22 december, met Ernst Leeftink, predikant Gereformeerde kerk vrijgemaakt Noorderlicht 

- 29 december, met Esther Struikmans, wijkpredikant van de Protestantse gemeente Assen, en 

- 5 januari, met Pastoor Koos Tolboom, pastoor van de RK-parochie H. Franciscus van Assisi 

De ingerichte huiskamer leek de geschikte plek voor deze activiteit, maar de opkomst was de eerste 

keren zo groot dat uitgeweken moest worden naar de stamtafel of het spreekgedeelte. Niet iedere 

vrijdag was de groep zo groot. Een aantal vaste gasten kwam bijna iedere vrijdag opdagen. Door de 

medewerking van collega's van buiten de protestantse gemeente, kwamen er ook mensen uit hun 

achterban mee.  

Over het algemeen kreeg ik enthousiaste reacties van mijn collega's en van deelnemers terug. Aan de 

collega's was gevraagd hun ervaringen via de mail te delen, zodat iedereen op de hoogte bleef. 

Reactie van pastoor Koos Tolboom: 

Afgelopen vrijdag was ik aan de beurt. Het was daags voor het feest van de Openbaring des Heren, 

oftewel het driekoningenfeest. Om die reden heb ik de drie koningen uit mijn kerststal samen met hun 

kameel en kamelendrijver ontvoerd naar de Pop-Up-winkel en daar het driekoningenverhaal 

aanschouwelijk opgesteld. Het lokte positieve reacties uit. Het gezelschap telde ongeveer acht 

personen. Bij zo'n bijeenkomst blijkt wel hoe moeilijk het is bij de aanwezigen reacties te ontlokken. 

Enfin, het was een goede bijeenkomst in een prettige sfeer. 

 

Activiteitenprogramma 

Naar aanleiding van ervaringen bij de vorige edities, is gekozen om minder sprekers uit te nodigen en 

om geen workshops meer aan te bieden. Dat laatste blijkt niet echt te werken in een popup-winkel 

midden in de stad. We hebben nagedacht over activiteiten waaraan ook toevallige winkelende 

passanten mee zouden kunnen doen, daarnaast gezocht naar activiteiten gericht op de lokale 

samenleving. 

Wat wel goed blijkt te werken is muziek. Dankzij de overdekte passage voor de winkel komt de klank 

goed tot zijn recht. Het publiek reageert vaak enthousiast op muziek of zang.  

Daarnaast was bij de start bewust ruimte in het schema gelaten voor activiteiten die zich lopende het 

project aan zouden dienen, wat ook een aantal malen is gebeurd. 

Inhoudelijk zijn er een paar bewuste keuzes gemaakt, want met de programmering geef je kleur aan 

het project.  

Zo wilde ik bij de opening graag een speciale editie van de Asser Dialoog organiseren. Vanuit het 

stedelijke Platform voor levensbeschouwelijke Organisaties, waarvan ik het voorzitterschap dit 

voorjaar na 10 jaar heb overgedragen, hebben we in het verleden diverse dialoogbijeenkomsten 

georganiseerd. De laatste tijd was dat overgenomen door een klein comité en werden deze 

bijeenkomsten in de Noabershop gehouden. Als aanjager voor het debat heb ik Enis Odaci, 

eindredacteur van de website NieuwWij gevraagd. 

Het werd een mooie opening en een goed gesprek, alleen was het jammer dat de opkomst bij de 

dialoog gering was en nogal eenzijdig van samenstelling.  



Daarnaast wilde ik graag aandacht geven aan de situatie van de Palestijnen, in het jaar dat de 

bezetting van hun land een halve eeuw gaande is. Door de contacten met de werkgroep Kairos 

Sabeel, die zich beijvert voor Palestijnse christenen die geweldloos verzet plegen tegen de bezetting 

en de nederzettingenpolitiek van Israël,  is dat gelukt. Ook zijn er producten van de stichting Plant 

een Olijfboom  in de winkel verkocht. 

Bij deze presentatie door het echtpaar Minnaard, die als waarnemers vanwege een oecumenische 

organisatie diverse malen in de bezette gebieden zijn geweest, was een groep van ruim 25 

belangstellenden, waaronder enkele leden van de Palestijnse gemeenschap in Assen. Er ontstond 

een pittig nagesprek, omdat één van de gasten het een 'eenzijdig' verhaal vond, maar daar werd op 

een faire manier over gediscussieerd. 

Al vroeg in het najaar zijn de lokale politieke partijen benaderd om mee te doen aan de activiteit 

Mooi Verhaal voor Assen. Mijn idee was om het publiek en de lokale partijen, die zich opmaken voor 

de gemeenteraadsverkiezingen, aan het woord te laten over wat bij kan dragen aan de verbetering 

van de stad. Het speciaal gemaakte spreekgestoelte zou daarvoor het podium kunnen bieden. 

Aanvankelijk had ik bedacht dat we deze 'speakerscorner' vaker zouden kunnen inzetten, of zelfs 

permanent voor de winkel zouden kunnen plaatsen, zoals de stadspiano bij de eerste editie. Daar is 

het niet van gekomen. Het blijkt dat er toch (begrijpelijke?) huiver is om zomaar in een 

winkelpassage je zegje te doen. Wat op Internet ongeremd gebeurt, is in de openbare ruimte toch 

wat lastiger?? 

Dat bleek ook op 16 december. De 'insprekers' waren vooral de aanwezige leden van de politieke 

partijen. Overigens hadden maar drie partijen uiteindelijk gehoor gegeven aan de (herhaalde) 

uitnodiging. Tot een echte discussie kwam het niet, ondanks de inspanningen van de Asser 

nachtburgemeester Zed Zeedy, die ik gevraagd had als aanjager van het debat. 

Andere 'beeld' bepalende activiteiten waren de afsluiting van het Lutherjaar, door de oecumenische 

werkgroep 500 Jaar na Luther met vertegenwoordigers van diverse kerken uit Assen en Rolde; de 

lezingen van Jean-Jacques Suurmond en van Cees den Heyer; en de diverse muzikale optredens voor 

de winkel en niet te vergeten de inmiddels traditionele Oudejaarsconferènce van Tryanka Westra. 

Belangrijk is verder dat er in de programmering aandacht is voor jongeren. Gelukkig konden we 

opnieuw een beroep doen op Krista Russchen van de katholieke organisatie Solidair Groningen en 

Drenthe, die samen met Wim Staal, jongerenwerker van de Protestantse gemeente Assen een 

programma hebben opgesteld waaraan jongeren van enkele klassen van het Vincent van Gogh-

college hebben meegewerkt. De door hen gemaakte posters naar aanleiding van de zeven werken 

van barmhartigheid (project M-25) hebben nog een tijdje op de muur van de winkel gehangen. 

In de kerstvakantie is er één keer een activiteit speciaal voor jonge kinderen georganiseerd. 

Een vaste activiteit is de Schrijfmarathon die Amnesty International organiseert in het kader van de 

Internationale Dag van de Mensenrechten, 10 december. Dit jaar werd deze opnieuw geopend door 

burgemeester Marco Out. 

Een bijzondere activiteit deze editie was het Kersttheater. Een kleine toneelgroep van enthousiaste 

amateurs heeft het stuk Een eigentijds Kerstsprookje, geschreven en geregisseerd door Marja 

Mulder, in totaal vier keer opgevoerd. Met een aantal aanpassingen kon in de winkel een heus 

theater worden opgebouwd waar zo'n 70 personen de voorstelling konden bekijken. Vier keer 

uitverkocht! Een leuke samenwerking met veel enthousiaste reacties. 



Wat dit jaar niet gelukt is, is om een vertegenwoordiger van de landelijke kerk (PKN) in de winkel te 

ontvangen. Scriba René de Reuver was te druk, en toen hij wel een keer in Assen was, viel dat op een 

dinsdag - en dan is de winkel niet open. 

Stijn Fens moest vorig jaar afzeggen vanwege ziekte. Dit jaar zocht ik opnieuw contact, hij wilde ook 

komen, maar in september zag ik dat hij in december ook in Rolde was geboekt, dus heb ik dat laten 

gaan (later bleek hij ook in Rolde af te hebben gezegd, vanwege weersomstandigheden). 

Theoloog van het Jaar Janneke Stegeman had ik vorig jaar ook benaderd. Het contact liep uiteindelijk 

spaak. Inmiddels is ze haar status kwijtgeraakt aan Claartje Kruijf, waar ik niet achteraan gegaan ben, 

omdat zij dit winterseizoen al naar Assen komt. 

Beatrice de Graaf, die het boekje Heilige Strijd heeft geschreven, heb ik benaderd maar ze had het te 

druk en wist niet hoe ze het allemaal 'bolgewerkt' moest krijgen, liet ze mij per mail weten.  

Maar belangrijker is, wat er uiteindelijk allemaal wel is georganiseerd en de diverse gasten die we 

hebben kunnen ontvangen. Een volledig overzicht laat zien dat er ook deze editie weer heel wat is 

gebeurd: 

11 november, Opening, gevolgd door Asser Dialoog, met Enis Odaci (15 deelnemers) 

15 november,  Jongerenprogramma M-25 (herhaald op 17 november en 2 december) 

16 november, Presentatie Assen verandert, door Asser Historische Vereniging (20 bezoekers) 

25 november,  Afsluiting 500 Jaar na Luther (met verkoop Lutherbieren) 

1 december,  Presentatie Kairos-Sabeel, Leven onder bezetting (25 bezoekers) 

2 december,  Sinterklaasmuziek met pianist Johan Janse 

7 december,  Presentatie Peter van de Peppel, Liedjes van verlangen (10 bezoekers) 

8 december,  Presentatie Jean-Jacques Suurmond, over zijn boek God-zijn (40 bezoekers) 

Reactie Jean-Jacques Suurmond: 

ik heb genoten vorige week, een levendig gehoor! 

9 december,  Schrijfactie voor gewetensgevangenen met Amnesty International (bijna 400 brieven) 

  Presentatie Unicef (15 bezoekers) 

15 december Maria Margès vertelt zelfgeschreven Kerstverhalen (10 deelnemers) 

16 december,  Voorstelling Kersttheater Een eigentijds Kerstsprookje (tweemaal opgevoerd,  

  eveneens tweemaal op 23 december - 70 bezoekers per keer) 

  Mooi Verhaal voor Assen - iedereen kan zijn/haar zegje doen, met speciale  

  uitnodiging aan de lokale politieke partijen 

22 december.  Overdagkoor met Kerstprogramma 

  Carol Singers met Kerstmuziek 

23 december,  Piano en Accordeon door duo Eigenwijs 

  Optreden gospelkoor El Elohim 

  Violiste Beam Geelkerken speelt Kerstliederen 

29 december,  Winterschminken voor kinderen (5 deelnemers) 

  Mr. Tambourineman, straatmuziek voor straatkinderen 

Reactie van Gerard Rinsma: 

We hebben met heel veel plezier gespeeld; en we hebben voor de straatkinderen een bedrag van € 80 

opgehaald: voor ons een indicatie hoe mensen ons optreden hebben gewaardeerd.  

30 december,  Oudejaarsconference door Tryanka Westra (60 bezoekers) 

5 januari,  Nieuwjaarsbijeenkomst Protestantse gemeente  

6 januari,  Presentatie Cees den Heyer, over Jezus, een mensenleven (70 bezoekers) 



PR en Publiciteit 

In oktober werd ik geïnterviewd door Maurice Vos voor de ondernemerskrant Dit is Assen. Het 

leverde een leuk artikel op met daarbij een foto waar ik poseer bij de praatpaal. Een mooie 

blikvanger, huis aan huis in Assen verspreid. 

Ons contact leidde er toe dat ik Maurice heb gevraagd of hij als professioneel journalist (ZZP) de PR 

voor ons project zou willen verzorgen. Vorige keren hield ik zelf de Facebookpagina bij, verstuurde 

persberichten en de berichten voor de zondagsbrieven, en zorgde voor flyers en het aanleveren van 

advertenties. Dat is niet alleen veel werk, maar het schrijven van goede persberichten en ze ook nog 

eens geplaatst krijgen, is een vak apart. 

We hebben deze editie veel plezier gehad van de samenwerking met Maurice. De activiteit op onze 

Facebookpagina is significant gegroeid. Een paar keer zijn we live gegaan. Ook andere filmpjes van 

activiteiten, maar ook een promotiefilmpje voor ons assortiment, werden veel bekeken. In de lokale 

media waren we regelmatig aanwezig. 

Maurice heeft ook een aftermovie gemaakt, die een mooie indruk geeft van ons project, en die 

gebruikt kan worden bij presentaties. 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen geen flyer te laten drukken. De ervaring vorig jaar was, dat deze 

al weer achterhaald was op het moment dat hij gedrukt was, doordat een activiteit was afgezegd of 

verschoven. Dit jaar hebben we een deel van de activiteiten pas geboekt tijdens de looptijd van het 

project. Als je een flyer laat drukken aan het begin, dan kunnen die niet meer opgenomen worden. 

In het Kerkblad hielden we de achterban op de hoogte van het project. Dat gebeurde ook via 

berichten in de diverse zondagsbrieven van de protestantse gemeente en van de gereformeerde kerk 

vrijgemaakt De Kandelaar. Deze werden wel door mij gemaakt. 

Daarnaast heb ik enkele malen mails met aankondigingen verstuurd naar (verzamel)adressen in mijn 

bestand. 

Enkele dagen voor de start op 11 november hebben we geadverteerd via de lichtkrant van Dit is 

Assen die bij de invalswegen van Assen staan opgesteld. 

We hebben geen advertenties geplaatst in de Huis-aan-Huisbladen, maar redactionele berichten 

werden regelmatig geplaatst. 

Voor de winkel hebben de twee banners gestaan en was er dit jaar ook een eigen sandwichbord, 

waarop de activiteiten van de lopende week werden aangegeven. 

In de winkel zelf hing dit keer een vlag van de PKN en een zuil van de campagne Geloven doe je in de 

kerk? en diverse posters van Kerk in Actie, waarmee we nog duidelijker dan voorheen lieten zien 

vanuit welke achtergrond we dit project organiseren (dit naar aanleiding van een opmerking van de 

persvoorlichter van de landelijke kerk, Marloes Nouwens-Keller, die vorig jaar op bezoek was). 

 

  



Evaluatie en Voortgang  

In het verslag van de vorige editie heb ik een uitvoerige theologische reflectie op ons project 

geschreven, waar ik graag naar verwijs.  

Kernwoord in ons project is: presentie. 

Het doen van de Popupwinkel Mooi Verhaal is om een ontmoetingsplek te bieden voor het delen van 

verhalen. We zijn als kerk present midden in de stad, op een uitnodigende manier. Het verhaal van 

de bezoeker staat centraal. Als mensen alleen komen om te winkelen, is dat ook prima. Iedereen 

moet zich welkom kunnen voelen. Er is geen verborgen agenda. 

De presentie op zichzelf is waardevol. Ik vind het belangrijk om dat te blijven onderstrepen. Presentie 

is geen opstap naar een hechtere vorm van ontmoeting, naar een geloofsgesprek, of naar het 

betrekken van mensen bij onze geloofsgemeenschap. Dan zouden we inderdaad een verborgen 

agenda hebben (of je moet het openlijk uitdragen dat je wilt evangeliseren, wat dat ook betekenen 

mag...) 

Het is wat het is. Dat is dan ook meteen het antwoord op de vraag naar het resultaat of de opbrengst 

van het project. 

We werven geen nieuwe leden. We nodigen niemand expliciet uit om naar onze kerkdiensten te 

komen. We dringen niemand de christelijke boodschap op.  

We zijn aanwezig vanuit de kerk in brede zin, beschikbaar voor mensen, met verkoop van zinvolle 

producten met een ideële achtergrond, met activiteiten die iets laten zien van de brede, christelijke 

of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Het is fijn om aan de reacties te merken dat dit door velen wordt gewaardeerd. Daar moet je meteen 

bij zeggen dat de mensen die deze vorm niet of minder waarderen, onze deur voorbij zullen lopen, 

dus dat hoor je niet of minder. 

We merken groeiende goodwill bij een groot deel van het publiek, van de diverse organisatie 

waarmee we samenwerken of die ons ondersteunen. We hebben dit keer duidelijk meer bezoekers 

ontvangen en een hogere omzet gedraaid. 

Daarnaast zijn we een veilige plek voor een aantal, vaak kwetsbare stadsbewoners, waar ze even in 

alle rust een kopje koffie kunnen drinken en een praatje kunnen maken. 

De ervaringen met de vorige edities van Mooi Verhaal hebben ertoe geleid dat ik op zoek ben gegaan 

naar mogelijkheden om de formule op een meer permanente basis in de stad te realiseren. 

Gesprekken met het (dagelijks) bestuur van het Open Huis van de kerken, leverden niets op. 

Daarna kwam ik in contact met Ronald Obbes, die in een ruimte van warenhuis Vanderveen, de 

winkel VVV-Dit is Assen, heeft. 

We spraken af dat wij - de Protestantse gemeente Assen in de persoon van de stadspredikant - voor 

een periode van voorlopig een jaar, een deel van deze ruimte kan huren. Er is, in overleg en na 

goedkeuring door het College van Diakenen, een gebruikersovereenkomst opgesteld. De bedoeling is 

dat na enkele aanpassingen aan het interieur, Mooi Verhaal vanaf maart 2018 intrekt bij de VVV. We 

krijgen de beschikking over een koffiecorner, er is een werkplek voor de stadspredikant, die daar op 

vaste tijden aanwezig is voor het publiek, er is gelegenheid om kleine presentaties of (pers)meetings 

te houden en we krijgen enkele winkelschappen voor verkoop van producten. 

Een en ander wordt in de komende periode uitgewerkt. 

Uiteraard zijn we benieuwd hoe deze 'doorstart'  van Mooi Verhaal in de praktijk gaat uitwerken. 



Financiën 

Onkosten: 

- Inrichting, o.a. praatpaal, kerkbanken, halve auto, huur kramen  3621 

- Activiteiten, o.a. sprekers, koren, musici, presentaties, koffie  3259 

- Organisatie, o.a. aan- en afvoer goederen, vrijwilligers, geluid      792 

- PR, o.a. advertenties, Facebookpromotie, journalist,     2128 

- onkosten crowdfunding        830 

TOTAAL                   10630 

Inkomsten: 

- Crowdfunding, minus kosten      4118 

- College van Diakenen Assen      2000 

- subsidie Stila        1500 

- subsidie Stichting Kerk en Wereld     1000 

- subsidie MKB-Binnenstad        500 

- gift PC Stichting voor fin. ondersteuning      500 

- giften publiek            442 

 

TOTAAL                   10060 

TEKORT           570 

De omzet van de winkel is buiten dit overzicht gelaten. 

Deze bedraagt in totaal 8263 euro, in het geheel uitgekeerd aan de diverse organisaties.  

Voor meer details over de financiën kunt u terecht bij ons Kerkelijk Bureau. 

 

 

Dank 

aan alle vrijwilligers, medewerkers, sponsoren, kerkelijke bestuurders, personeel Kerkelijk Bureau, 

collega winkeliers in het Forum, gastsprekers, collega's die hebben meegewerkt, de 

nachtburgemeester, medewerkers Noabershop, pianist, musici en koren, beveiliging, leerlingen van 

het Drenthe College, het theatergezelschap en hun crew, de deelnemende organisaties, onze volgers 

op Facebook en alle enthousiaste bezoekers.... 

Het was weer een Mooi Verhaal!! 

 

Bert Altena, stadspredikant 

stadspredikantassen@gmail.com 

 


