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Vooraf 

In de periode 7 december 2018- 5 januari 2019 hebben we voor het vierde 

opeenvolgende jaar het project Mooi Verhaal gedraaid. Het project is een 

initiatief dat ik als stadspredikant van de Protestantse gemeente Assen (0,3 fte) 

heb opgezet en dat dankzij medewerking van vele vrijwilligers en in 

samenwerking met diverse partijen wordt uitgevoerd. 

Mooi Verhaal is de naam van de tijdelijke (popup)winkel in winkelcentrum het 

Forum in het hart van Assen. In de winkel worden producten verkocht van 

diverse goede doelen organisaties. Dit jaar hebben maar liefst 14 organisaties 

meegedaan. 

Daarnaast is Mooi Verhaal een ontmoetingsplek. Het winkelend publiek wordt 

nadrukkelijk uitgenodigd voor een bakje koffie of thee. De vrijwilligers hebben 

tijd en gelegenheid om naar hun mooie of minder mooie verhalen te luisteren. 

De derde poot van het project wordt gevormd door het 

activiteitenprogramma. Ieder jaar proberen we een gevarieerd aanbod samen 

te stellen van lezingen, presentaties en muzikale optredens, die ieder op een 

eigen manier een ‘mooi verhaal’ bieden. 

Doel van het project Mooi Verhaal is om als kerk (protestantse gemeente Assen) 

op een aansprekende en authentieke manier present te zijn in de stad, om daar 

een laagdrempelige ontmoetingsplek te bieden waar mensen op een 

uitnodigende wijze ontvangen worden en er gelegenheid geboden wordt om 

verhalen te delen. Dat laatste gebeurt door ruimte te bieden aan het verhaal van 

de bezoekers, maar ook door de diverse activiteiten met een boodschap. 

Kernwoorden zijn dus: presentie, ontmoeting en delen van verhalen. 

Daarnaast is een belangrijk doel van het project om met diverse partijen in de 

stad samen te werken en om met ons project een bescheiden bijdrage te leveren 

aan de leefbaarheid in de stad. 

 

Samenwerking 

Om het project te laten slagen, is samenwerking met een aantal partners 

onontbeerlijk. 

- Allereerst betreft dat de winkeliersvereniging het Forum en de 

eigenaars/beheerders van het winkelpand. De winkeliers zijn blij dat we het 

project uitvoeren en zorgen voor wat extra levendigheid in de periode aan het 

einde van het jaar. Met name met Lunchroom Plein 10 wordt prettig 

samengewerkt. Via hen nemen wij onze koffie/thee en benodigdheden af. We 

kunnen gebruik maken van een deel van de opgeslagen inventaris (kerkbanken 



en terrasstoelen). Met de winkeliersvereniging doen we mee met de 

publieksacties, zoals korting op de ijsbaan, oliebollen en de chocolademelkactie 

in het eerste weekend van het nieuwe jaar.  

Voor ons is het fijn dat we voor het vierde jaar gebruik konden maken van 

hetzelfde pand. Tegelijkertijd zegt dat voldoende over de winkelleegstand in 

Assen. Vlak voordat het project startte, kwam het bericht dat het winkelcentrum 

Forum een nieuwe eigenaar heeft, met nieuwe plannen. Wat dat voor de 

toekomst betekent, is echter nog niet duidelijk. Of we het project een vijfde keer 

kunnen doen op dezelfde locatie is dus onzeker. 

- Een andere samenwerkingspartner is het Drenthe College. Leerlingen doen mee 

in de voorbereiding bij het opbouwen en inrichten van de winkel. Daarnaast zijn 

leerlingen ingeschakeld in het winkeldienstrooster. In de voorbereiding heb ik 

voor twee groepen leerlingen een presentatie gegeven over het project en de 

doelstelling daarvan. 

- Voor het tweede jaar hebben we samengewerkt met de theatergroep van Marja 

Mulder die vijf voorstellingen van het zelf geschreven toneelstuk Een verrassende 

Kerst heeft uitgevoerd in de winkel. Met een kleine aanpassing kon de ruimte 

voor die gelegenheid in een theaterzaaltje worden omgebouwd. 

- Onmisbaar is uiteraard de samenwerking en inzet van de vrijwilligers. Zij 

zorgen voor de bezetting van de winkel en bieden een gastvrij en luisterend oor 

voor de bezoekers. Een flink aantal vrijwilligers heeft eerder meegedaan. Het is 

fijn om te merken dat er ieder jaar ook weer een paar nieuwe mensen meedoen. 

De coördinatie van het vrijwilligersrooster was weer in handen van Henk Vink. 

Aan het begin van het project zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor 

kennismaking en instructie. Gedurende de looptijd zijn ze via mails op de hoogte 

gehouden van ontwikkelingen. In januari is er een evaluatiebijeenkomst 

gehouden, waar ook de diverse partners waarmee is samengewerkt zijn 

uitgenodigd. 

 

Voorbereiding  

Omdat we vanaf maart 2018 een permanente locatie hebben met Mooi Verhaal, 

in het Kerkelijk Informatie Punt dat ingericht is in de plaatselijke VVV, gevestigd 

in Warenhuis Vanderveen (ingang Marktstraat), was het de vraag of we opnieuw 

het popup-project zouden gaan draaien.  

Uiteindelijk is besloten om dat wel te doen. De ruimte in de VVV is geschikt als 

werkplek voor de stadspredikant en voor ontvangst van een kleine groep 

mensen, maar niet om activiteiten te organiseren, zoals we dat in het pand in 

het Forum kunnen doen, laat staan dat we daar producten van meerdere 

organisaties zouden kunnen verkopen. De popupwinkel is een op zichzelf staand 

project.  



Belangrijke overweging was ook dat veel mensen vroegen of we weer 'de winkel' 

gingen openen. Blijkbaar leven er verwachtingen. De indruk na de voorgaande 

drie keer is dat de formule nog niet uitgewerkt en dat het enthousiasme van het 

publiek voor ons project alleen maar toeneemt. Als blijkt dat het pand door de 

eigenaars/beheerders weer beschikbaar gesteld kan worden en het College van 

Diakenen aangeeft financieel garant te willen staan, besluiten we om de 

voorbereiding van de vierde editie in gang te zetten. Wel kiezen we ervoor om de 

looptijd van het project in te korten. Voordeel daarvan is dat het minder 

belastend is voor de vrijwilligers en dat de kosten voor activiteiten wat gedrukt 

kunnen worden. We besluiten om te starten na Sinterklaas. Daardoor kan de 

winkel helemaal in het teken van Kerst worden ingericht.  

Na de zomer ben ik begonnen met de voorbereidingen, het benaderen van 

mogelijke sprekers/koren e.d., contact met de goede doelenorganisaties, 

vrijwilligers benaderen, financiering rond krijgen, voorzieningen treffen voor de 

inrichting enz. 

Evenals vorig jaar heb ik nauw samengewerkt met freelancejournalist Maurice 

Vos. Hij heeft de ingangen in de lokale media waardoor onze persberichten goed 

geplaatst zijn. Ook verzorgt hij de FB-pagina, waarmee we tijdens de looptijd 

van het project actief zijn. Filmpjes en berichten werden goed bekeken. Twee 

keer hebben we via FB extra reclame gemaakt (promotie gekocht). 

Mede dankzij het werk van Maurice hebben we weer de nodige exposure gehaald 

en dat is toch één van de doelstellingen, om als kerk zichtbaar aanwezig te zijn 

in en voor de stad. 

 

Winkel 

We konden weer gebruik maken van de marktkramen van Cordes Verhuur in 

Vries, die vorige keer zo goed bevallen waren. Mijn vrouw Annette kwam met het 

idee om de winkel in te richten als een kerstmarkt, met de kramen in een ronde 

opstelling, met sfeerverlichting in de kraam in plaats van de volledige 

winkelbelichting, en met groen voor de etalages. In het midden van de 

kerstmarkt komen twee picknicktafels te staan die een soort dorpspleintje 

vormen, met twee wijnvaten (waar we in augustus tegen aan liepen) als 

statafels. Als blikvanger dit keer niet de ANWB-praatpaal van de vorige editie, 

maar een speciaal gemaakte houten kerstwensboom, waar iedereen zijn of haar 

goede wensen op kan hangen. 

De ruimte achter in de winkel is beschikbaar als presentatieruimte en is 

bereikbaar via een doorgang bij de kassa, die gevormd wordt door een bij de 

rommelmarkt gekocht dressoir.  

We hebben even gespeeld met de gedachte om een elektronische kassa, die we 

aangeboden kregen, voor het project te gebruiken, inclusief een pin-apparaat. 

Uiteindelijk hebben we daar toch niet voor gekozen. Met zoveel vrijwilligers 



vraagt dat een goede instructie en overdracht en dat is misschien teveel moeite 

voor iemand die slechts een paar diensten draait. De voorgaande keren was het 

zonder pin en elektronische kassa ook goed gegaan. Het is uiteindelijk een 

popup-winkel en geen professioneel bedrijf. Bovendien zit het pinapparaat recht 

achter de winkel, die immers in het voormalige postkantoor is gevestigd! 

De organisaties die in voorgaande edities hebben meegedaan zijn benaderd en 

waren allemaal weer bereid mee te doen. In goed overleg heb ik boekhandel Van 

der Velde niet meer uitgenodigd. Ik wilde het graag beperkt houden tot goede 

doelen organisaties. Daar zijn een paar bijgekomen, via contacten en doordat ik 

benaderd werd. Zelf heb ik de VVV gevraagd om een kleine kraam te vullen, als 

aanvulling op ons assortiment en vanwege de samenwerking die we aan de 

Marktstraat hebben. Om toch een boekenaanbod te kunnen doen, heb ik het 

Nederlands Bijbelgenootschap gevraagd om mee te doen. 

 

De volledige lijst van deelnemende organisaties: 

Plaats de Wereld, Vries; Zulu Aid (Zuid-Afrika); Super Myrthe kaarsen; 

Nederlands Bijbelgenootschap, Stichting Eboo (weeshuis te Kenia); Shower 

Power (badhuisproject voor vluchtelingen op Lesbos); kaarsenmakerij Visio De 

Brink, Vries; VVV Dit is Assen; Mooi Verhaal, Unicef; Daat Drenthe, sociale 

onderneming; Amnesty International; Wereldwinkel en Center for Social Action 

(voor dalits in India). 

De winkelopstelling werd zeer positief ontvangen. De toegankelijkheid van de 

winkel is daardoor nog groter geworden. Een indruk die ook bevestigd is door het 

aantal bezoekers. We houden dat niet bij, maar de verkoop geeft altijd een 

aardige indicatie. 

De winkel was open van woensdag tot en met zaterdag. 

We hebben dit jaar 5150,68 euro verkocht voor het goede doel, en dat in een 

periode van vier weken. Al het opgebrachte geld gaat rechtstreeks naar de 

organisaties. Ze betalen geen huur of vergoeding.  

Op de laatste dag van het project waren de organisaties (bijna) allemaal 

vertegenwoordigd om toelichting te geven. Omdat er die middag ook kortingen 

werden gegeven, en er voor de winkel gratis chocolademelk werd geschonken 

(door de winkeliersvereniging!), hadden we veel belangstelling en een goede 

laatste verkoopdag. 

 

Ontmoeting 

Een belangrijke doelstelling van ons project is om een plek te creëren voor 

ontmoeting en gesprek. Onze vrijwilligers zijn daarvoor beschikbaar.  

In vorige edities van het project stond een grote stamtafel centraal in de ruimte 

waaraan koffie en thee werd geschonken en mensen met elkaar in gesprek 

konden gaan.  



Vanwege de veranderde indeling hadden we nu twee picknicktafels voor dat doel 

in het midden van de kraampjesmarkt opgesteld, waar de koffie en thee werd 

uitgeschonken. De eerste weken boden we daarbij kerstkransjes aan en toen die 

op waren, is er een groothandelsdoos nieuwjaarsrolletjes leeggegeten. 

Er zijn soms indringende gesprekken geweest van onze vrijwilligers met 

bezoekers. Soms bleef het beperkt tot een belangstellend praatje. In ieder geval 

wordt deze mogelijkheid tot ontmoeting en gesprek door veel bezoekers op prijs 

gesteld. 

Op de picknicktafels was promotiemateriaal van de landelijke kerk beschikbaar, 

de Adventskalender, gratis exemplaren van het Kerstnummer van de Open Deur 

en van Elisabeth. Buiten voor de winkel stond de kast waaruit gratis exemplaren 

van Petrus, het magazine van de PKN, meegenomen konden worden. 

Evenals vorig jaar hebben we een aantal keren Bakkie Troost georganiseerd. Een 

gelegenheid om met een pastor/predikant in gesprek te gaan, die zelf kiest voor 

de manier waarop dit ontmoetingsmoment wordt ingevuld.  

Het kostte wat moeite om de bijeenkomsten ingevuld te krijgen. Aanvankelijk 

had ik er acht gepland, maar zijn het er vier geworden. Van mijn eigen 

(protestantse) collega’s was de respons enigszins teleurstellend. Een uitnodiging 

naar pastores van andere kerkgenootschappen leverde slechts één toezegging 

op.  

De belangstelling van het publiek was wisselend, maar ook in klein gezelschap 

levert Bakkie Troost altijd waardevolle momenten op. 

Ontmoeting vindt ook plaats bij andere activiteiten. Het achterste deel van de 

winkel hadden we in de huidige opstelling beschikbaar voor presentaties en 

lezingen. Dankzij de kerkbanken en stoelen die door de eigenaar van Lunchroom 

Plein 10, van wie ook de koffie en thee betrekken, beschikbaar waren gesteld, 

kon deze ruimte gemakkelijk ingericht worden voor gezelschappen van 

verschillende grootte. 

 

Programma 

Het samenstellen van een gevarieerd en aantrekkelijk programma kost de nodige 

voorbereiding. In de loop der jaren zijn er een paar vaste activiteiten ontstaan. 

- Al vroeg heb ik overleg gehad met de werkgroep Amnesty International om de 

jaarlijkse schrijfactie op zaterdag 8 december te plannen. Deze zou dan meteen 

als openingsactiviteit van het project dienst kunnen doen. Later ontstond het 

idee om alvast op vrijdagavond voorafgaand een officiële opening te plannen, 

wat ook is gebeurd. 

- Ook al ruim op tijd was er overleg met Marja Mulder die weer een 

kersttheatervoorstelling ging maken en graag in onze winkel haar optredens 

wilde organiseren. Dat is gelukt. Er zijn vijf goed bezochte voorstellingen 

geweest en het was weer een geweldig leuk toneelstuk met enthousiaste spelers 



en enthousiast publiek. 

- Tot de vaste activiteiten hoort ook het concert van gospelkoor El Elohim. Dit 

maal was dat op zondag 23 december, vlak voor Kerst.  

Anders dan voorgaande jaren hebben we deze editie de winkel ook open gehad 

op de koopzondagen. Normaal ben ik daar niet van, maar het zou wat vreemd 

zijn om uitgerekend vlak voor Kerst, als er koren in de stad kerstliederen zingen, 

de kerkelijke winkel dicht te doen. Ook zondagmiddag 30 december hebben we 

de winkel open gehad, maar of dat achteraf zo nodig was geweest is de vraag. 

- Een andere vaste waarde is de Oudejaarsconferènce van Tryanka Westra, die 

iedere keer haar eigen schare trouwe en enthousiaste fans meeneemt, dit keer 

op zaterdag 29 december (omdat aanvankelijk voorzien was dat we de winkel op 

maandag 31 dicht zouden hebben). 

Daarnaast probeer ik bij het samenstellen van het programma in te spelen op de 

actualiteit. Soms ook komt er iets min of meer vanzelf op mijn pad. 

- Naar aanleiding van het boekje Ongeneeslijk religieus, van de jonge 

theoloog/filosoof Gerko Tempelman, dat ik had mogen recenseren, heb ik hem 

uitgenodigd voor een lezing. Flink reclame gemaakt in mijn netwerk en dat 

leverde een grote belangstelling en enthousiaste reacties op zijn boeiende 

presentatie. 

- Vanwege mijn eigen betrokkenheid (via de provinciale Raad van Kerken) bij het 

Platform Kerk en Aardbeving, heb ik twee vertegenwoordigers, collega’s uit de 

provincie Groningen, uitgenodigd om iets over het werk van het Platform te 

vertellen. 

- In augustus stond collega Pieter Versloot, stadspredikant van de Martinikerk, in 

de krant vanwege zijn initiatief voor een biechtloket. Aanleiding voor mij om hem 

in ons project uit te nodigen om daar iets meer over te vertellen. 

- De publicatie van de landelijke kerk Van migrant tot naaste, was aanleiding om 

scriba René de Reuver, medeauteur, uit te nodigen voor een lezing. Helaas ging 

dit vanwege persoonlijke omstandigheden van de spreker niet door. Kennelijk 

rust er geen zegen op, want ook vorig jaar lukte het niet om de scriba van de 

PKN naar Assen te krijgen. Wie weet een volgende keer..? 

- Twee enthousiaste jonge vrouwen van Vlucht Voorwaarts, een project in Assen 

om vluchtelingen met een verblijfsstatus op weg te helpen in onze samenleving, 

hebben daarover in de winkel verteld. Ik kreeg informatie over hun project 

toegestuurd en naar aanleiding daarvan heb ik ze uitgenodigd om een 

presentatie te verzorgen. 

- Op een vergelijkbare manier heeft onze eigen Jeugdraad een activiteit 

verzorgd. Ze hadden mij gevraagd of er informatie in de winkel kon worden 

geplaatst, waarop ik ze heb uitgenodigd om daar een activiteit om heen te 

organiseren. 

- Hetzelfde geldt voor een mevrouw uit Vries die met een creatief idee voor een 

dansende kerk bij mij kwam. Ik heb haar uitgenodigd om dat idee in onze winkel 

te pitchen, en dat heeft ze enthousiast opgepakt. 



Zo zijn er meer dingen die ‘op mijn weg’ komen en die je, door er een draai aan 

te geven, in kunt passen in onze programmering. Je ontwikkelt een manier van 

kijken: kan ik hier iets mee voor onze winkel…?  

Is dat religieus ondernemerschap? In ieder geval vind ik het leuk om te doen… 

Dit jaar ontstond er een bijzondere samenwerking met de organisatie van 

Winters Assen. Zij hebben in dezelfde periode als de looptijd van ons project, een 

tent met ijsbaan op het Koopmansplein geëxploiteerd, met diverse activiteiten 

daaromheen. Vanuit de organisatie werd ik benaderd met de vraag of ik als 

stadspredikant iets wilde doen met Kerst. De tent stelden ze daarvoor ter 

beschikking. 

Deze uitnodiging heb ik met beide handen aangegrepen. Aanvankelijk heb ik 

geprobeerd om een alternatieve kerstdienst op het ijs te organiseren, blazers 

benaderd, maar dat bleek niet te lukken. Toen kwam het idee om het helemaal 

anders te gaan doen. Kerstvieringen zijn er al in overvloed, in allerlei variaties. 

Ik bedacht om een bijeenkomst te houden onder de noemer Kerst voor 

ongelovigen. Via de organisatie heb ik een dj gevonden die bereid was vrolijke 

kerstmuziek (met een beat) te draaien en een jonge zangeres om live een paar 

liederen te zingen (Ken je mij, van Trijntje Oosterhuis, en Geef mij nu je angst, 

van Guus Meeuwis). De bijeenkomst werd verder ingevuld met een paar filmpjes 

(Bethlehemian Rhapsody – het kerstverhaal op de melodie van de bijna 

gelijknamige hit van Queen en gezongen door Muppets – terug te vinden op 

YouTube; en het filmpje met lied van Stef Bos, Geef licht, bij de campagne van 

Kerk in Actie), met een gedicht (uit de Adventskrant van de PKN) en met een 

toespraak van de stadspredikant (na te lezen op mijn website).  

Uiteindelijk pakte het allemaal heel leuk uit, met een mooie opkomst (100 

belangstellenden), met positieve reacties van de bezoekers, met aandacht van 

de lokale media (RTV Drenthe zond die avond een item van 1,5 minuut uit) en 

zelfs van Radio 1 (weliswaar op Tweede Kerstdag, 6.50 uur ’s ochtends). De 

opmerking van een jonge bezoekster voor de camera van RTV Drenthe dat ze 

vooraf bang was voor ‘overtuigingsdrang’ maar daar helemaal niets van heeft 

gevoeld, heb ik dankbaar geïncasseerd als een compliment. Kennelijk is het 

gelukt om op een authentieke manier iets van Kerst uit te drukken voor een niet-

kerkelijk publiek.  

 

Voor de volledigheid een overzicht van het totale activiteitenprogramma: 

vrijdag 7 december: 19.30 uur Feestelijke opening door Thilla Franken (vz. 

Algemene Kerkenraad), met medewerking van de theatergroep, pianomuziek 

door Johan Janse 

zaterdag 8 december: 10.00 uur Opening Write for Rights, schrijfactie voor 

gewetensgevangenen in samenwerking met Amnesty International, door Gea 

Smith (wethouder) met live muziek van Harry Loco 



donderdag 13 december: 11.00 uur Bakkie Troost, met Elly Veldman 

(ouderenpredikant); 15.00 uur De dansende kerk, presentatie van Ien-ke Vos 

vrijdag 14 december: 11.00 uur Bakkie Troost, met Koos Tolboom (pastoor RK-

parochie); 15.00 uur Optreden Overdagkoor; 19.30 uur Kerk en jeugd, 

presentatie jeugdraad protestantse gemeente 

zaterdag 15 december: 14.00 uur René de Reuver (scriba Prot. Kerk in 

Nederland) over Van Migrant tot Naaste - moest helaas wegens persoonlijke 

omstandigheden worden afgelast 

donderdag 20 december: 11.00 uur Bakkie Troost, met Foekje Dijk (vrijzinnig 

Assen); 15.00 uur Presentatie Platform Kerk en Aardbeving, Hoe kerken 

betrokken zijn bij de problemen in het aardgaswinningsgebied 

vrijdag 21 december: 11.00 uur Bakkie Troost, met Bert Altena (stadspredikant);   

14.00 uur Lezing Ongeneeslijk religieus, Gerko Tempelman over zijn zoektocht 

tussen twijfel, geloof en filosofie 

Theatervoorstelling De Kerstverrassing 

vrijdag 21 december - 19.30 uur 

zaterdag 22 december - 14.00 uur en 15.00 uur 

zondag 23 december - 13.30 uur en 14.15 uur 

zaterdag 22 december: 13.00 uur Optreden Carol Singers 

zondag 23 december: 15.00 uur Kerstoptreden door gospelkoor El Elohim 

1e Kerstdag - op de ijsbaan op het Koopmansplein, 12.30 uur Kerst voor 

ongelovigen 

donderdag 27 december: 15.00 uur Presentatie over Kerk in stad, Ds. Pieter 

Versloot (Martinikerk Groningen) over zijn biechtloket en meer 

vrijdag 28 december: 14.00 uur Presentatie Maatjesproject door Vlucht 

Voorwaarts; 16.00 uur Optreden Meeze, acoustic live music 

zaterdag 29 december: 13.30 uur en 15.00 uur Pasgemaaid gras, speels theater 

met Klaas Bil en Bernard van Loon; 14.00 uur Oudejaarsconferènce door Tryanka 

Westra 

vrijdag 4 januari: 17.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst Protestantse gemeente 

Assen 

zaterdag 5 januari: Afsluiting project, organisaties geven uitleg in hun eigen 

stand, muzikale medewerking Beam Geelkerken 

 

 



Evaluatie 

Op 29 januari is er een evaluatie gehouden in Grand Café ’t Wapen, voor de 

vrijwilligers en de participerende organisaties. Er waren zo’n 15 personen 

aanwezig. 

De aftermovie van het project – gemaakt door Maurice Vos – is daar 

gepresenteerd en daarna op FB-pagina Mooi Verhaal Assen geplaatst (daar terug 

te kijken). Er zijn ervaringen uitgewisseld. 

Een paar opmerkingen uit deze evaluatie: 

De inrichting viel alom in goede aarde. Verwarming in het pand is wel een 

probleem. 

Of en hoe het volgende keer zal gaan, is onzeker vanwege de plannen die de 

nieuwe vastgoedeigenaar met het complex Forum heeft. We wachten af, en 

zullen na de zomer van 2019 een plan trekken. 

De verkorte looptijd is goed bevallen. De suggestie werd gedaan om bij een 

volgende editie wel de Sinterklaasperiode mee te nemen en misschien na de 

Kerst af te sluiten. Misschien de Adventsperiode aanhouden? Vanaf eind 

november tot en met Kerst… 

Inzet van DC-leerlingen was dit keer niet helemaal stabiel. Moeten we de 

volgende keer betere afspraken over maken. 

Volgende keer actiever inzetten om nieuwe vrijwilligers te werven, was een 

andere suggestie. 

Ook is het goed om beter bij te houden hoe het project verloopt, bv. door middel 

van een overdrachtsschrift, waarin genoteerd kan worden hoeveel bezoekers 

(ongeveer) zijn geweest en of er bijzonderheden te melden zijn. 

Algemeen is de mening dat er weer heel veel is gebeurd in relatief korte tijd. Het 

activiteitenschema is gevuld en gevarieerd.  

We vinden het met elkaar een waardevol project, niet in het minst vanwege de 

ontmoetingen en gesprekken. Diverse vrijwilligers geven aan een volgende keer 

weer graag mee te willen doen. Dat geldt ook voor sommige van de aanwezige 

organisaties (of andere die via de mail hebben gereageerd). 

Kortom, 

Het is goed dat de plaatselijke kerk zich op deze manier blijft presenteren in de 

stad en gelegenheid tot ontmoeting creëert. 

 

Graag bedank ik alle vrijwilligers, deelnemers, betrokkenen, volgers, gasten, 

medewerkers, subsidiënten en alle anderen, voor hun inzet. 

Het was weer een MOOI VERHAAL. 

 

Bert Altena, stadspredikant Protestantse gemeente Assen 



 

Financiën 

Mooi Verhaal 2018    Begroting Rekening 

Kosten 

Winkel 

- huur / gebruikskosten / organisatie   200    478,82 

- inrichting     2000  2646,11 

PR (persberichten, flyers, FB)   1500  1573,80 

ontvangst (koffie/thee)     200    207,90 

Activiteiten (sprekers, koren, workshops)   2000  1250,07 

onvoorzien       100      --- 

totaal      6000  6156,70   

 

Baten 

College van Diakenen PGA   3000  4269,70 

Fonds STILA     2000  1500,00 

overige fondsen      500    100,00 

Bijdragen bezoekers      500    287,00 

totaal      6000  6156,70 

 

 


