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1 Inleiding
Het College van Diakenen (CvD) heeft in de vergadering van 25 april 2018 het jaarverslag en
de jaarrekening 2017 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Assen vastgesteld en
heeft het genoegen u het jaarverslag en de jaarrekening aan te bieden.
Van oudsher hebben de kerken, en dan met name de diaconieën, de taak op zich genomen
om te helpen waar geen helper is. De rijksoverheid heeft zich steeds meer teruggetrokken
en heeft veel zorgtaken overgedragen aan gemeenten. Het was de verwachting dat daardoor
de hulpvragen bij de diaconie zouden toenemen. Voor de wijkdiaconieën is vooral een
signalerende en uitvoerende taak weggelegd. Denk aan armoede en eenzaamheid, maar ook
hulp aan vluchtelingen. De centrale diaconie zal waar nodig middelen en geld beschikbaar
moeten stellen om hieruit voortvloeiende diaconale taken te kunnen blijven faciliteren. We
moeten constateren dat wij als diaconie de armoede en eenzaamheid moeilijk kunnen
lokaliseren. Juist daarom vinden we de samenwerking van kerkgenootschappen binnen de
stichting DPA Diaconaal Platform Assen belangrijk.
Financiële ondersteuning richt zich op “diaconie ver weg” en “diaconie dichtbij”.
Projecten “ver weg” worden ondersteund via onze bijdrage aan Kerkinactie. “Diaconie
dichtbij" bestaat uit zowel financiële als uit praktische ondersteuning , waarbij wordt samen
gewerkt met de in de volgende pagina’s genoemde instanties.
Wij zijn de gemeenteleden zeer dankbaar zijn voor hun voortdurende steun en
betrokkenheid bij het diaconale werk.
Samenstelling moderamen van het College van Diakenen in 2017.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Gerrit Drogt
: Anita de Waard
: Geert Sloots
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2 Verslag wijkdiaconieën en Diaconaal Missionair Jeugdwerk
2.1 De Drieklank
Algemeen:
Naast de taken tijdens de kerkdiensten heeft de diaconie ook andere, zichtbare en minder
zichtbare, activiteiten ontplooid.
Per september 2017 is 1 diaken afgetreden en is er 1 diaken bijgekomen. Gedurende het
gehele jaar zijn 12 diakenen in functie geweest. Doordat een aantal ex-diakenen hun
diaconale taken zijn blijven uitvoeren en door het inschakelen van andere vrijwilligers is het
mogelijk gebleven al onze activiteiten zoals wij gewend zijn te blijven verrichten.
Onze diaconale taken hebben wij ingedeeld in een aantal aandachtsgebieden:
- Duurzaamheid & Fairtrade
- Armoede
- Recreatie
- Kerk in de Wereld
- Projecten
- Ouderen & Ontmoeten
- Jeugd
Duurzaamheid & Fairtrade:
De milieustraat is uitgegroeid tot milieuflat. We zamelen samen met 4 basisscholen in
Kloosterveen mobiele telefoons, postzegels en inktcartridges in voor Kerk in Actie en lege
pennen- en stiften voor Stichting terug naar school in Haïti. Sinds september 2015 zamelen
we plastic doppen in voor Stichting Bultersmekke.
In De Ontmoeting worden de gebruikte plastic bekers tijdens het koffiedrinken op zondag
ingezameld voor recycling. Ook wordt plastic afval en oud-papier gescheiden.
Sinds september 2015 zijn beide vierplekken officieel Fairtradekerk! In De Bron en in De
Ontmoeting worden zo veel mogelijk Fairtrade producten gebruikt.
In oktober 2017 is er uitgebreid aandacht besteed aan duurzaamheid, Onder het motto
oktobermaand-voedselmaand was er op zondag 15/10 aandacht voor het werelddiaconaat
en wereldvoedseldag, Op zondag 22/10 vond er een themadienst plaats in de Ontmoeting
rondom duurzaamheid. En in het weekend van 28 en 29/10 hadden we de appeltaartactie
(zie onder Kerk in de Wereld).
Ook is er aandacht besteed aan fairtrade in de eerste week van mei en november via het
kerkblad en in de kerkdiensten.
In samenwerking met de Assen-brede werkgroep Economie en geloof zijn andere kerken in
Assen enthousiast gemaakt voor de Fairtrade principes. Ook hebben we bezoek gehad van
een afvaardiging uit Meppel met interesse om Fairtrade kerk te worden.
Armoede
In november hebben wij gecollecteerd voor de sinterklaasactie t.b.v. gezinnen die anders
niet of nauwelijks sinterklaas kunnen vieren. Er zijn 29 cadeaubonnen van Intertoys gekocht
en uitgereikt t.w.v. € 25,00 per stuk. Een klein overschot is gedoneerd aan Stichting Budget
Support met als speciale bestemming: Sinterklaas.
Voor de kerstpakkettenactie hebben we meegeholpen met inpakken. Ook in onze wijk zijn
51 pakketten bezorgd bij gezinnen die voor hun levensmiddelen afhankelijk zijn van de
Voedselbank of een steuntje in de rug konden gebruiken. De diaconie heeft t.b.v. de
kerstpakkettenactie bij Lidl in Kloosterveen actief een voedseldonatie van klanten mogen
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vragen. Mensen in financiële nood voelen vaak schaamte om voor hun situatie uit te komen
en hulp te vragen. Er zijn achter de schermen diakenen (stille diakenen) actief om deze
groep mensen bij te staan. In 2017 is evenals in voorgaande jaren op elke laatste zondag van
de maand m.u.v. van oktober in De Bron en op elke avondmaalzondag in De Ontmoeting
voedsel etc ingezameld voor de Voedselbank. In oktober werd in verband met 16 oktober
Wereldvoedseldag op zondag 15 oktober nog een keer extra ingezameld.
In de maand mei werd de actie “vakantiegeld samen delen” gehouden. In onze wijk konden
38 adressen die daarvoor in aanmerking kwamen een bedrag ontvangen.
De bonnetjes die door Supermarkt Poiesz bij aankopen gratis worden verstrekt worden door
de diaconie ingezameld en gebruikt voor artikelen die ten goede komen aan de minder
bedeelden in onze maatschappij.
Recreatie:
Ook dit jaar is een diaken betrokken geweest bij de organisatie van “De Vaartweek” in april:
een vakantieweek in het F.D. Rooseveldthuis te Doorn, 10 vakantiegangers waren afkomstig
uit onze wijkgemeente.
Kerk in de Wereld:
Het Diaconaal Platform is verder gegaan met de ontwikkeling van de kanskaart. In verband
met o.a. de manier van uitdelen en ophalen hebben wij in 2016 en 2017 niet meegedaan
met kanskaartenactie.
Het project Lokale Lobby, een Assen breed samenwerkingsverband geïnitieerd door onze
wijkdiaconie tussen kerken en andere maatschappelijke organisaties om mensen die hulp
nodig hebben concrete hulp te kunnen bieden en om een gesprekspartner voor
overheidsinstanties te zijn is opgegaan in het DPA. Het gaat hierbij met name om mensen die
tussen wal en schip dreigen te vallen vanwege de zorgwetgeving.
In het najaar werd behulp van vrijwilligers 21 appeltaarten gebakken. De appels zijn ter
beschikking gesteld door particulieren en fruitbedrijf Goense. De appeltaarten zijn op een
zondagochtend in punten verkocht. Van de opbrengst ad € € 327,60 werd voedsel gekocht.
Dit werd gedoneerd aan de Voedselbank.
We nemen deel aan het stedelijk ZWO overleg en gerelateerde activiteiten w.o. de verkoop
van de zendingskalenders, de collectedoelen in de 40 dagentijd en de paasgroetenactie.
In 2017 werden 5 vrije collectes gehouden voor: Gidofalva, St. Bio Vakantieparken, Dokter
Senf (o.a. ziekenhuizen Afrika), Zuidelijk Azië (watersnood) en voor de Sinterklaasactie.
De diaconie draagt Amnesty International een warm hart toe en probeert een steentje bij te
dragen door geregeld mee te doen aan brievenacties waarin overheden worden opgeroepen
tot een humane behandeling van gevangenen of tot vrijlating van onschuldige gevangenen.
Momenteel nog op projectmatige basis, maar de diaconie zoekt naar een meer concrete
invulling van haar rol in de vluchtelingenproblematiek.
De diaconie heeft zich gepresenteerd tijdens het open huis op 2 februari van Vaart Welzijn,
Buurtteam Lariks/Pittelo.
Projecten:
In 2017 is samen met vrijwilligers in het najaar i.s.m. Stichting Present een sociale klus bij
Promens Care gedaan. Er werd onder andere kleine pizza's gebakken, gesjoeld en gepraat.
In de week voor kerst is aan 410 gezinnen/personen als groet en bemoediging een
kerstattentie van de Wereldwinkel uitgereikt.
Vanuit de vierplekken De Bron en De Ontmoeting is ook dit jaar meegedaan aan de
oliebollenactie. De netto opbrengst ad € 935 euro is gedoneerd aan Gidofalva (Roemenië),
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zustergemeente van onze wijkgemeente, met als speciaal doel de aanschaf van een
personenbusje voor het gemeentewerk.
Ouderen & Ontmoeten
Het afgelopen jaar is door de werkgroep ouderen (vrijwilligers, ouderlingen en diakenen
samen en in samenwerking met de Christelijk Gereformeerde gemeente van De Bethelkerk)
een groot aantal activiteiten georganiseerd, gericht op ouderen & ontmoeten.
De vrijwilligersavond is in breder verband georganiseerd. De vrijwilligers zijn expliciet en
nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten tijdens de startzaterdag in
september.
Jeugd
Door de invulling van de vacature van jeugddiaken in september is dit najaar gebruikt voor
inventarisatie van de eventueel te ontwikkelen activiteiten op dit gebied. Hierbij zal nauw
samenwerkt worden met de jeugdouderling.
Naast de bovenstaande zaken is ook aandacht geweest voor:
In het seizoen 2017/2018 wordt in de diensten van Schrift en Tafel door de predikanten
extra aandacht besteed aan de betekenis van het avondmaal. Om te kijken wat de meeste
ideale vorm is wordt er ook geëxperimenteerd met de praktische uitvoering. De standaard
vorm is lopend. In De Bron is in november een dienst geweest waarbij brood, wijn en
druivensap zittend in de rijen beginnend bij de ambtsdragers werd doorgegeven.
In december is er een zogenaamde tafelviering geweest in De Ontmoeting waarbij de
gemeente in drie rijen aan weerszijden van de avondmaalstafel zitten. Ook hier werd brood,
wijn en druivensap in de rijen doorgegeven te beginnen met de ambtsdragers.

2.2 Jozefkerk
Diaconie Jozefkerk 2017
Ouderenmiddagen
Voor de leden van de Jozefkerk van 75 jaar en ouder met eventueel een introducé worden
jaarlijks twee feestelijke middagen georganiseerd. In april hebben ongeveer 90 personen
genoten van een verhaal over 168 jaar Jozefkerk. Henk Jan Lutgert nam ons mee terug in de
tijd waarbij het gebouw en het gebruik over de jaren heen centraal stond. Daarnaast hebben
we gezamenlijk liederen gezongen en was er tijd om de onderlinge contacten weer aan te
halen. De collecte was bestemd voor het project “Compassion”. Ellen Timmer heeft een
toelichting gegeven over haar bijdrage in dit project door het lopen van een marathon in
Uganda.
Bij de kerstviering waren ongeveer 80 ouderen aanwezig, met daarnaast de diakenen en
enkele ouderlingen. Na het samen zingen van bekende kerstliederen en een overdenking van
Ron Koopmans is de middag is afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd en een
collecte voor Nieuw Graswijk (opbrengst 302 euro).
Kaarten, balpennen, cartridges
In 2016 is naast kaarten begonnen met het verzamelen van pennen en cardridges. Ook zijn
er nieuwe bakken geplaatst zodat de inzameling weer zichtbaar is. De bak met pennen was
halverwege het jaar al vol.
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ZWO
In tegenstelling tot andere jaren is er dit jaar geen gebruik gemaakt van de flyers tijdens de
40 dagen tijd. De ervaring was dat de informatie maar summier werd bekeken. Wel wordt de
actie kort beschreven in de zondagsbrief. Ook in 2017 konden gemeenteleden de ZWO
kalender bestellen.
Amnesty International
Over het jaar verspreid doet de Jozefkerk mee aan diverse schrijfacties van Amnesty
International. Elke keer zijn er zo’n 40 brieven uitgedeeld.
Jeugddiaken
De vrijdagavondclub heeft weer bijgedragen aan het inpakken van de oogstbakjes en het
innemen van goederen voor de voedselbank. Helaas beschikken we nog steeds niet over een
nieuwe jeugddiaken.
Oogstdienst
Op 5 november is de oogstdienst georganiseerd. Daarbij zijn samen met gemeenteleden en
de jeugd van de vrijdagavondclub ongeveer 100 fruitbakjes gemaakt. Het overgebleven fruit
is deels naar het Open Huis gegaan, deels naar de Samaritaan. Na afloop van de kerkdienst
zijn de fruitbakjes door gemeenteleden bij de langdurig zieken in de gemeente bezorgd.
Diaconaal Platform Assen.
In 2017 zijn de bijeenkomsten van het diaconaal platform bijgewoond. In plaats van
kanskaarten langs de deuren te brengen waren de kaarten beschikbaar in de kerk zelf en is
aan gemeenteleden gevraagd kaarten uit te delen aan mensen die dat nodig zouden kunnen
hebben. Helaas is van die gelegenheid weinig gebruik gemaakt.
Voedselbank
In 2017 zijn maandelijkse weer goederen ingezameld voor de Voedselbank. Bij de inzameling
wordt assistentie verleend door de jeugd van de vrijdagavondclub. De inzamelactie is een
succes en levert naast veel dozen met voedsel ook veel leuke reacties op. Ook zijn er steeds
meer mensen die in plaats van goederen geld doneren. We zoeken nog naar een structurele
oplossing om met dit geld een bijdrage te kunnen leveren aan het goede werk van de
Voedselbank. Op 16 oktober was het wereldvoedseldag. Daar sloot de voedselbankactie van
15 oktober mooi op aan. Met een kort stukje in de zondagsbrief hebben we daar stil bij
gestaan.
Vrije collectes
In 2017 zijn de vrije collectes besteed aan de projecten Jeugdhospice in Apeldoorn, Fiets
voor een huis / loop voor een huis, een project in Uganda, Hospice Assen en het Open Huis.
Kerstpakketten
Met twee auto’s zijn vanuit de Jozefkerk 35 kerstpakketten rond gebracht in de
kerstvakantie. Naast onze reguliere kanalen hebben we nu ook de gemeente gevraagd met
adressen te komen. Dat heeft ons een paar nieuwe adressen opgeleverd. We hebben weer
veel mooie reacties mogen ontvangen.
Vaartweek
In de Vaartweek kunnen ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen een weekje
naar het Roosevelthuis in Doorn. Het afgelopen jaar hebben twee ouderen van de Jozefkerk
zich hiervoor opgeven en een diakenen heeft als vrijwilliger een bijdrage aan de week
geleverd.
Overig
De Jozefkerk participeert in projecten “Vakantiegeld samen delen” en de Samaritaan.
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2.3 Vredenoord
Jaarverslag 2017 Diaconie Vredenoord.
Samenstelling en werkplan werkgroep Diaconaat.
In 2017 hebben Erna de Roest, Gonny Bergsma en Hilda de Jonge hun taken als diaken
neergelegd. Onze grote dank voor hun betrokkenheid bij de diaconie! Femmy Liebeek,
Henny de Rooij en Rimmie Panneman zijn als diaken bevestigd. Op de website van
Vredenoord is het nieuwe werkplan 2018-2021 en verdeling in werkvelden met
bijbehorende diakenen opgenomen.
Invulling aan hulp veraf en dichtbij.
Naast onze taken tijdens de vieringen, was ons werkplan 2015-2017 voor dit verslagjaar nog
leidend. We weten ons daarin geholpen door de vele enthousiaste diaconale medewerkers
uit Vredenoord.
 Een tiental brieven- en groetacties voor Amnesty International.
 De ‘Schoenendoos actie’ heeft zesendertig gevulde dozen opgeleverd voor kinderen
in armoede gebieden. De Diaconie heeft bijgedragen in de verzendkosten.
 Het Jeugdfiliaal heeft tijdens tien diensten op beide vierplekken Fairtrade artikelen
uit de Wereldwinkel verkocht.
 De AZC in Assen mocht zich verblijden met de inzet van een groot aantal vrijwilligers
voor zowel het Taalcafé als spelmiddagen voor de jeugd in het AZC. Present Assen
fungeert hier als intermediair. Met enkele groepen uit Vredenoord zijn met Present
Assen projecten uitgevoerd. In een aantal projecten namen ook vluchtelingen uit het
AZC Assen deel.
 Ook de vluchtelingenopvang in Veenhuizen weet zich geholpen door vrijwilligers uit
Vredenoord. De activiteiten in deze opvang lopen terug. Opvang wordt in 2018 naar
Ter Apel verplaatst.
 Acties en collectes van Kerk in Actie zijn met name onder aandacht gebracht tijdens
de 40dagen tijd.
 Er zijn vijf vrije collectes georganiseerd: Endulen Ziekenhuis Tanzania, Renovatie Kerk
Sollstedt, Dovenschool Kenia, Wolkentheater AZC en Stichting Bulawayo. Totale
opbrengst ongeveer €3500, De stedelijke actie ‘Vakantiegeld’ is door ons ondersteund met fondsenwerving en
screening. Zo’n veertig huishoudens hebben een bijdrage mogen ontvangen.
 Aan de wijkfeesten (Marsdijk/Swamp en Vredeveld) is actief door de Diaconie
deelgenomen. Thema was Kerkproeverij. Bij de Swamp was een prima samenwerking
met de GKV- en Baptisten gemeenschap uit de wijk. Vele kinderen uit Marsdijk deden
in hun Sint Maartenoptocht ook de Opstandingskerk aan.
 De wijkdiakonie heeft dit verslagjaar € 8115,- besteed aan wijkactiviteiten.
 In allerlei verbanden en tijdens diensten in tehuizen hebben we aandacht
geschonken aan onze oudere gemeenteleden. Paas- en Kerstpresentjes zijn
persoonlijk overhandigd.
 Het platform Soepel voorziet in een duidelijke behoefte. De Jeugddiaken en –
ouderling ondersteunen dit initiatief.
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 De jaarlijkse Vaartweek met vijfenveertig deelnemers was weer een prachtweek voor
alle betrokkenen.
 De stedelijke kerstpakkettenactie in samenwerking met Budget Support en de
Voedselbank kende wederom zijn apotheose in de Opstandingskerk: 485 pakketten
werden samengesteld. En nog eens 100 pakketten van Stichting Riki vonden dit jaar
het juiste adres.
 Maandelijks werd voedsel ingezameld voor de Voedselbank Assen.
 Voor de gemeenteleden met vervoersproblemen werd ook dit jaar voor vervoer
gezorgd om bij de vieringen aanwezig te kunnen zijn.
 Tien keer is in de Opstandingskerk ‘Samen eten smaakt naar meer’ georganiseerd.
Gemiddelde schuiven ongeveer vijfenveertig enthousiaste deelnemers aan aan het
diner.
 De Kanskaart actie heeft in Assen tien (acht in Assen Oost, twee in Noord)
hulpaanvragen opgeleverd.
 De diaconie ontving twee aanvragen voor financiële hulp.
Samen in het diaconale netwerk.
Naast de deelname in de Kerkenraad, heeft de werkgroep afvaardigingen en of contacten in
het Moderamen, College van Diakenen, werkgroep JJP, Stedelijk ZWO, Present Assen,
Diaconaal Platform Assen en Budget support. In het Kerkblad of in de Zondagsbrief is
regelmatig gepubliceerd over komende of ingezette acties. Terugkoppeling van de doelen
van de vrije collectes werden gepubliceerd in de Zondagsbrief.
De Diaconie is de vele vrijwilligers uit de Gemeente erg dankbaar voor hun tijd en diaconale
inzet. Zij maken het mede mogelijk om eerder genoemde scala aan activiteiten al dan niet in
combinatie met genoemde netwerken te kunnen uitvoeren.
Diaconie Vredenoord.
Assen, januari 2018.

2.4 Diaconaal en Missionair (Jeugd)werk
Het afgelopen jaar- 2017- is in overleg met het moderamen van College van Diakenen
besloten de inzet van Wim Staal meer te richten op diaconale vlak. Redenen zijn tweeledig.
De verschillende werkvelden diaconaat, missionair en jeugdwerk maken het lastig om
allemaal goed te kunnen blijven doen. Daarnaast het feit dat Wim Staal per 1 januari 2016
acht uur minder is gaan werken, daar hij een aanstelling voor 20 uur heeft gekregen als
Geestelijk Verzorger binnen Interzorg.
In het seizoen 2017 heeft Wim Staal een bijdrage geleverd aan de volgende activiteiten,
waarbij enorm veel dank voor de samenwerking met de vele vrijwilligers die zich inzetten:
 School en kerk project; basisscholen in Assen zijn aangeschreven om deel te nemen
aan een nadere kennismaking met een aantal kerk of moskee naar keuze.
 Diaconaal Platform Assen; sinds september 2017 is de oprichting van de stichting een
feit geworden, waarin Wim Staal het bestuur ondersteunt en waar nodig de
verbindingen legt. Opzet is om als diaconie van de kerken meer gezamenlijk op te
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trekken en jaarlijks thema bijeenkomsten te houden. Daarnaast bekijken op welke
wijze de diaconie dienstbaar zou kunnen zijn voor de Asser samenleving.
Stedelijke gespreksgroep jongeren 16 plus; hiervoor wordt nog vervanging gezocht.
Presentie in het Open Huis; gesprekken met bezoekers van het Open Huis en kijken
op welke wijze de diaconie van dienst zou kunnen zijn.
Jongerenactiviteit M25 (staat voor Matteus 25 tekst; het doen van zeven werken van
barmhartigheid in de praktijk) in de Pop Up; dit in samenwerking met Solidiair
Drenthe (organisatie die meedenkt in het maatschappelijke activeringswerk). Daarin
is samengewerkt voor een activiteit voor jongeren in de Pop Up winkel.

2.5 Missionair Beraad van de Protestantse Gemeente Assen (PGA)
In de vergadering van 15 juni 2017 is besloten om het MB als zelfstandige commissie op te
heffen en de taken onder het CvD te laten vallen.
Ds. Altena blijft als stadspredikant betrokken bij de Zin in Zondag bijeenkomsten, dhr. Staal
bij het scholenproject en mevr. Dassen is coördinator Hemelvaartsdienst.
De heren Fransen en de Vries zijn bereid om, indien gewenst, als adviseur op te treden.
Financieel was MB al geïntegreerd in de begroting en jaarrekening van het CvD.

2.6 PopUpwinkel Mooi Verhaal editie 2017

Evaluatie en Voortgang
Van 11 november 2017 tot en met 6 januari 2018 hebben we in Assen voor de derde keer op
rij het project PopUpwinkel Mooi Verhaal gedraaid.
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
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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.
Stadspredikant Bert Altena (bert.altena@hetnet.nl)
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3 Organisaties waar het CvD contacten mee onderhoudt.
3.1 Vaartweek

“De VAART”
Diaconale vakantieweek Assen – Smilde – Meppel

Onze week in het Roosevelt Paviljoen in Doorn was van 22 – 29 april 2017.
Dit jaar waren we met 45 gasten en 36 vrijwilligers, waaronder 7 die voor de eerste keer
mee waren. Voor de reis heen en terug waren bussen beschikbaar, een vanuit Assen en een
vanuit Meppel. Op zondag 23 april werden we verrast met een optreden van het gospelkoor
Spirit uit Assen. Er volgde een week vol verschillende activiteiten, waaronder een bezoek aan
het Oude Ambacht & Speelgoed museum in Terschuur. Op woensdag hebben we in de
recreatiezaal samen het avondmaal gevierd, een fijne dienst met als thema “de vier
maaltijden”. Op 27 april begonnen we Koningsdag met het lezen van de Koningspsalm en
het zingen van het Wilhelmus en na de thee begonnen de Koningsspelen in het
Rooseveltpaviljoen. Op vrijdag leek de recreatiezaal wel een beautysalon en genoot ieder
van de verwenochtend. Op zaterdag stonden de bussen weer gereed om de thuisreis te
aanvaarden. Ook al was het een beetje fris en nat af en toe, iedereen heeft genoten van een
fantastische vakantieweek met leuke en gezellige activiteiten en van het samenzijn met
elkaar.

3.2 H.U.B.
Deze afkorting staat voor Humanitas Thuisadministratie – Uitkerings Beraad Assen –
Budgetsupport Assen.
De diaconie maakt gebruik van de expertise van deze instellingen bij eventuele hulpvragen.

Humanitas Thuisadministratie
De werkgroep Thuisadministratie bestaat uit vrijwilligers die hulp kunnen geven aan mensen
die door omstandigheden de administratie niet op orde hebben.
Hulp wordt geboden bij het invullen van formulieren, nagaan of men gebruik kan maken van
bestaande regelingen. Daarnaast administratie ordenen en budgetteren en mogelijk op weg
helpen bij realisatie van schuldsanering.
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UITKERINGSGERECHTIGDEN BERAAD ASSEN
Missie.
Onze stichting streeft naar een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op
steun kunnen rekenen en een eigen perspectief kunnen ontwikkelen.
Visie.
In een steeds complexer wordende maatschappij is het voor een toenemend aantal mensen moeilijk
om zelf oplossingen te vinden voor hun maatschappelijke en/of financiële proble-men. Op deze
ontwikkelingen in de samenleving wil UBA inspelen. Tegelijkertijd wil UBA de bestaande werkwijze,
waarin deskundige vrijwilligers een belangrijke rol spelen, handhaven.
Doelgroep.
De doelgroep wordt gevormd door uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, (chronisch) zieken,
mensen die (tijdelijk) zonder werk zijn, ZZP´ers met weinig inkomen, ouderen met AOW met of
zonder klein pensioen en mensen in loondienst met een minimuminkomen.
Doel.
Het doel van onze stichting is: “Opkomen voor de belangen van alle mensen uit onze doel-groep.”
2017
Wij kijken opnieuw terug op een jaar van onzekerheden. Het jaar 2017 was het tweede jaar waarin
we spreekuur hielden in De Werkwereld, een gebouw, gelegen in Assen Oost waar meerdere
maatschappelijke organisaties onderdak vonden. We dachten dat, in vergelijking met 2016 het aantal
cliënten weer zou toenemen. Helaas bleek dit niet het geval. Opnieuw nam het aantal cliënten af
ondanks het feit dat we er alles aan gedaan hebben om onze be-kendheid te vergroten. We zijn nu
begonnen om uit te zoeken waar dit aan ligt en wat we er eventueel aan kunnen doen.
Onzekerheid was er in 2017 ook weer over ons voortbestaan. Hoewel we al snel wisten dat de
gemeente ons subsidie zou geven voor 2017 en, onder voorbehoud, ook voor 2018, bleef lang
onzeker of de pilot in de Werkwereld zou worden voortgezet. Ook eind december wisten we nog
steeds niet wat er na de pilot gaat gebeuren. Pas begin februari 2018 zal de gemeente met ons het
gesprek aangaan over onze toekomst.
Het is duidelijk dat het werk van de vrijwilligersorganisatie UBA in de Assense samenleving nog
steeds nodig is, maar dat het aantal hulpvragen afneemt. De vrijwilligers zijn de drijvende kracht
achter de stichting. Zonder hun inzet en betrokkenheid zou UBA niet kunnen bestaan. De vele uren
die door hen in UBA worden gestoken zijn goud waard.

Stichting Budgetsupport Assen

Stichting Budget Support stelt zich als doel om haar medemens met raad en daad bij te staan
met vooral financiële problemen. De Stichting is sinds 2005 werkzaam in het werkveld. In
2006 is Budget Support een stichting geworden.
Stichting Budget Support Assen zet zich in voor mensen die het financieel en daardoor ook
vaak sociaal moeilijk hebben.
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Niet door geld te geven, maar wel met praktische zaken zoals tips om de uitgaven en
inkomsten in evenwicht te brengen, kortom wordt mensen geleerd om op een andere
manier met geld om te gaan. Waar nodig is er hulp bij het invullen van formulieren en wordt
er contact gelegd met instanties en waar nodig doorverwezen. Maar ook voor sociale en
maatschappelijke problemen wordt een luisterend oor geboden en wordt waar mogelijk een
oplossing gezocht.
De Sociale Winkel is voor iedereen geopend, ongeacht inkomen. Tegen zeer lage prijzen
worden de zaken verkocht. Met de opbrengst gaan wij het werk van de Stichting Budget
Support mede financieren. Wat helemaal nieuw geworden is dat wij ook voedsel
verstrekken. En daarmee worden wij zeker geen concurrent van de voedselbank Assen maar
vullen een gat welke soms ontstaat, of zijn juist een aanvulling op, en hopen op deze manier
meer mensen te ondersteunen. De samenwerking zien wij als een must voor beider
organisaties om zaken goed geolied te laten verlopen.

3.3 Stichting Diaconaal Platform Assen
Eind 2017 is opgericht de Stichting Diaconaal Platform Assen.
De stichting heeft ten doel: als centraal overlegorgaan van de Asser diaconieën haar kennis
en mogelijkheden ter beschikking te stellen aan de gemeente Assen en andere organisaties
die betrokken zijn bij armoede- en eenzaamheidsproblematiek.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 het realiseren van een nauwe samenwerking met de diaconieën en
hulpverleningsorganisaties;
 het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de Asser diaconieën;
 het organiseren van activiteiten gericht op opsporing en verlichting van armoede en
eenzaamheid;
 het zijn van een gesprekspartner voor de gemeente Assen en andere organisaties.
Al vanaf 2012 gebeurt door middel van de verspreiding van de Kanskaart actie in de diverse
wijken van Assen. Op de kanskaart kan de ontvanger aangeven waar hij of zij hulp bij nodig
heeft. Het betreft hulp bij financiële problemen, praktische klussen, eenzaamheid. Daartoe
werkt het DPA samen met de stichtingen HUB bestaande uit Humanitas Thuisadministratie,
Budget Support en Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen (UBA) alsmede stichting Present.
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1. Samenvatting financiën
1.1 Algemeen:

Dat we ondanks de euforie op de beurs met een netto rendement van 3,8% op onze Rabo
beleggingsportefeuille genoegen moeten nemen, heeft alles te maken met het defensieve
karakter van de portefeuille. Het deel obligaties rendeert vanwege de aanhoudende lage
rente niet of nauwelijks. Toch is dit rendement duidelijk hoger dan de 0,3% die kan worden
gehaald met een spaarrekening op deposito.

1.2 Financieel:

De exploitatierekening sluit met een overschot van € 10.381,- afgezet tegen een
begrotingstekort van € 66.788,-. Dit positieve verschil van € 77.169,- is als volgt te verklaren.
De baten zijn € 34.359,- hoger dan begroot. Collecten en giften en af te dragen gelden zijn
lager dan begroot, de beleggingen laten een aanzienlijk hogere opbrengst zien.
Van de totale opbrengsten, toezeggingen, collecten en giften ruim € 217.000,- is de helft
voor plaatselijk diaconaal werk en de andere helft bestemd voor landelijke doelen.
Dit bedrag € 108.274.- wordt volledig doorgestort naar de daarvoor bestemde doelen zoals
Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Project 40 dagen tijd, enz. en heeft dus geen invloed op het
resultaat.
Het deel voor plaatselijk diaconaal werk is € 109.488,- Dit is deels bestemd voor de diaconie
in de wijken, ondersteuning, zieken en ouderenzorg, bijdrage instellingen, maar ook voor
bijdrage kerkelijke organen en beheerskosten.
Over het geheel genomen zijn deze lasten lager dan begroot.
De besteding vanuit het vermogen; onder deze post valt de diaconale predikant en de
diaconaal missionair jeugdwerker, verplichtingen die voor een langere tijd zijn aangegaan.
De uitgaven zijn lager in verband met minder gewerkte uren van onze diaconaal (jeugd)
werker. Zijn beschikbare uren worden voornamelijk aan diaconale zaken besteed.
Het grootste gedeelte van de jaarlijkse baten van de Diaconie Assen komt uit toezeggingen
en collecten, diaconie dichtbij € 109.488 - diaconie ver weg € 108.274 – en uit de opbrengst
vermogen € 84.622
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Balans per 31 december 2017
Activa

31-12-2017

31-12-2016

123.818
11.612
1.375.023
150.000
504.505
25.004

2.189.962

123.818
11.612
1.314.285
150.000
504.505
24.625

2.128.845

Vorderingen
Vordering wijkdiaconieën
Overige vorderingen

285
17.788

18.073

662
22.911

23.573

Liquide middelen
Wijkdiaconieën
Liquide middelen

20.595
81.116

101.711

15.369
128.554

143.923

Fananciële vaste activa
Hypotheek u/g Open Huis
Lening u/g Stichting Budget Support
Rabobank effecten
Deposito's SKG
Participatie Oikocredit Nederland
Participatie Oikocredit PKN

2.309.746

2.296.341

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen
Wijkdiaconieën
Bestemmingsreserves
Reservering hulpverlening
Reservering kerkomroep
Reservering Vaartweek
onttrekking/toevoeging
Reservering Welkomstviering
Kort lopende schulden
Schulden wijkdiaconieën
Crediteuren
Overige schulden

2.163.398
17.424

2.153.016
13.135

2.180.822

75.898
8.361
5.038
-3.500

1.538
775

3.456
19.015
19.881

75.898
8.361
4.133
905
86.572

5.038
775

90.072

42.352

2.896
6.130
31.092

40.118

2.309.746
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2.166.151

2.296.341

Toelichting op de balans per 31 december 2017
Waarderingsgrondslag:


De uitstaande leningen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen onder aftrek van
een voorziening wegens oninbaarheid, indien dit noodzakelijk wordt geacht.



De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen.



Bestemmingsreserves zijn reserveringen voor toekomstige specifieke doelen. De
bestemmingsreserve is een reserve die ter vrije beschikking staat aan de organisatie.



De activa en passiva waarvoor geen afzonderlijke waarderingsgrondslagen wordt
vermeld zijn tegen nominale waarden opgenomen.



Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst en de kosten en
andere lasten van het boekjaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. Resultaten worden verantwoord in
het jaar waarin deze ontstaan, verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar
zijn.



Uitstaande lening bij Budget Support Assen (BSA):
Deze lening bedroeg ultimo 2017 € 11.612. Er zijn in 2017 geen mutaties geweest.



Jaarrekeningen van de wijkdiaconieën, zijn opgenomen in de jaarrekening van
het CvD.



De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan
wel lagere marktwaarde.



De balanswaarde van de effectenportefeuille is € 1.375.023,- dit is de inkoopwaarde
dan wel lagere koerswaarde op 31-12-2017. De koerswaarde bedraagt € 1.534.321,De niet gerealiseerde koerswinst bedraagt € 159.298,-
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Toelichting op de Balans 2017
Rabobank effecten
Balanswaarde 1 jan.
Aankopen
Verkopen
Resultaat gerealiseerd
Resultaat fondsen lagere
beurswaarde beginbalans
Balanswaarde 31 dec.

31-12-2017

31-12-2016

1.314.285
557.731

1.037.826
632.477

556.888
-63.040

425.630
-65.078

1.765

495.613
1.376.403

Fondsen lagere beurswaarde
Balanswaarde 31 dec. 2016
Balanswaarde 31 dec. 2017
Koerswaarde

1.380

Deposito SKG
60.75141.001 1,7% 05-01-16 tot 05-01-23
Vorderingen
Collecten december
PopUp winkel, contante verkopen
PopUp winkel
Bijdragen via Kerkelijk bureau
Kerstpakketten, RK parochie en GKV
Liquide middelen
SKG 69.99.47.537
SKG 79.79.02.597 spaarrekening
Rabo 16.26.22.716
Rabo 14.48.08.858
Eigen vermogen
Algemene reserve
Resultaat boekjaar
Schulden
De Samaritaan
Bijdragen verweg
Kerstpakkettenaktie
PopUp winkel
Overige
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-4.534

356.018
1.314.285
1.551
1.314.285

1.375.023
1.534.321

1.481.188

150.000

150.000

3.697
7.817
1.000
2.966
2.308
17.788

2.322
7.410
3.049
7.205
2.925
22.911

10.934
5.603
33.577
31.002
81.116

1.676
48.037
32.521
46.320
128.554

2.153.017
10.381
2.163.398

2.113.226
39.791
2.153.017

490
12.266
448
5.457
1.220
19.881

980
10.330
14.640
4.581
561
31.092

Wijken
activa
Liquide middelen
Jozefkerk
De Drieklank
Vredenoord
Voorziening vakantiegeld
vorderingen

passiva
Algemene reserve
Jozefkerk
De Drieklank (gereserveerd)
De Drieklank
Vredenoord
Voorziening vakantiegeld
schulden
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31-12-2017

31-12-2016

6.970
7.247
3.978
2.400
20.595
285
20.880

4.043
6.740
4.556
29
15.368
662
16.030

6.559
1.450
4.261
2.754
2.400
17.424
3.456
20.880

3.692
1.431
4.491
3.490
30
13.134
2.896
16.030

Resultatenrekening 2017
rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

109.488
84.622
108.274
302.384

114.000
37.975
116.050
268.025

112.007
99.695
112.160
323.862

19.795
11.214
824
14.077
21.860
24.337
34.560
3.027
110.819
240.513

16.645
21.000
5.250
13.942
30.566
29.550
30.500
2.650
116.050
266.153

14.805
12.430
680
14.590
20.590
23.600
31.821
1.837
112.160
232.513

302.384
240.513
61.871

268.025
266.153
1.872

323.862
232.513
91.349

13. Besteding vanuit het vermogen

51.490

68.660

51.559

Resultaat

10.381

-66.788

39.790

BATEN
1. Collecten en giften
2. Beleggingsresultaten/rente
3. Af te dragen gelden

LASTEN
4. Wijkbudgetten
5. Ondersteuning
6. Zieken- en ouderenzorg
7. Bijdrage kerkelijke organen
8. Missionaire beraadsgroep
9. Bijdragen instellingen
10. Beheers- en administratiekosten
11.Overige lasten
12. Af te dragen gelden

RESULTAAT
totaal baten
totaal lasten
Exploitatieresultaat

Resultaat bestemming:
Het resultaat over het boekjaar groot € 10.381
wordt toegevoegd aan de algemene reserves.
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Toelichting op de Resultatenrekening 2017
1. COLLECTEN EN GIFTEN
Collecten Eredienst
Bijdragen diaconaat dichtbij
Giften
2. BELEGGINGSRESULTATEN/RENTE
Renteopbrengsten
SKG deposito's
Beleggingsresultaten
Koerswinst op verkoop effecten
Rabo Ledenceritificaten
Lening/hypotheek Open Huis
Cashdividend Oikocredit
Stockdividend Oikocredit
3. AF TE DRAGEN GELDEN
Vrije collecten
Project 40-dagen tijd
Binnenlands Diaconaat
Kinderen in de knel
Zendingscollecte
Bijzondere collecten (hongerend Afrika)
Noodhulp Syrië
Bijdrage verweg
Collecte Werelddiakonaat
4. WIJKDIACONIEëN
Jozefkerk
Wijkbudget
Extra budget
Extra ontvangsten
Extra bestedingen
Onttrekking reservering
Toevoeging reservering
De Drieklank
Wijkbudget
Extra ontvangsten
Extra bestedingen
Onttrekking reservering
Toevoeging reservering
Vredenoord
Wijkbudget
Extra ontvangsten
Extra bestedingen
Onttrekking reservering
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rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

23.993
85.237
258
109.488

25.000
89.000
0
114.000

22.243
89.114
650
112.007

186
2.550
10.248
63.040
0
2.724
5.495
379
84.622

3.000
0
23.000
0
3.200
3.000
5.400
375
37.975

3.926
4.950
12.615
69.612
0
2.724
5.495
373
99.695

6.101
4.382
830
2.999
1.784
2.527
0
87.256
2.395
108.274

6.300
7.500
750
3.000
2.500
5.000
0
88.000
3.000
116.050

3.102
7.936
854
3.099
2.088
0
3.077
90.330
1.674
112.160

2.970
150
3.117
-250
0
-2.867
3.120

2.970
0
700
-970
270
0
2.970

3.045
0
1.856
-1.840
0
-16
3.045

6.095
1.747
-1.978
231
0
6.095

6.095
350
-125
0
-225
6.095

6.155
2.298
-968
0
-1.330
6.155

5.580
1.743
-2.480
737
5.580

5.580
250
-250
0
5.580

5.605
1.757
-1.942
185
5.605

Vakantiegeld
Ontvangsten via de wijken
Bestedingen
Toevoeging reservering
Onttrekking reservering

Totaal wijken
5. ONDERSTEUNING
Via de wijkdiakonieën
Kerkomroep
Kerstpakkettenactie
Diverse ondersteuning
6. ZIEKEN- EN OUDERENZORG
Ontmoetingsdagen
Kerstuitgaven
Vaartweek
Ouderenwerk
7. BIJDRAGEN KERKELIJKE ORGANEN
Diaconaal quotum
8. MISSIONAIRE BERAADSGROEP
Activiteiten in de wijken
Lectuur
Subsidies
S.I.R.W.
Uitzendkosten kerkdiensten RTV-Assen
Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis
Middagpauze diensten Bethelkerk
Zin in Zondag
Openluchtdienst Hemelvaart
Kerkengang scholen
Recreatiefolder
Kerkennacht
Kosten commissie
Missionair quotum
9. BIJDRAGEN INSTELLINGEN
De Samaritaan
Pastoraat WZA
Advieslijst regionaal Diaconaal fonds
Sociale Alliantie
Uitkeringsgerechtigenberaad Assen
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rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

-19.107
21.736
2.371
0
5.000

-16.000
18.000
0
0
2.000

-16.715
18.416
0
-1.701
0

19.795

16.645

14.805

808
150
10.256
0
11.214

3.000
0
15.000
3.000
21.000

0
0
11.265
1.165
12.430

0
0
0
824
824

500
1.000
2.500
1.250
5.250

0
0
0
680
680

14.077
14.077

13.942
13.942

14.590
14.590

1.581
3.791
0
1.150
0
500
275
2.491
1.618
0
0
0
54
10.400
21.860

7.105
3.961
1.450
1.150
1.500
1.000
300
1.200
1.500
300
150
250
300
10.400
30.566

2.432
3.690
1.526
0
0
0
0
784
1.503
116
0
0
139
10.400
20.590

1.960
0
575
0
2.100

2.000
0
0
450
2.100

1.960
500
575
50
2.100

Pop-Up winkel, kosten
Diaconaal Platform
Stichting Gewoon Verdiend
Stichting hulp Jordanië
Stichting Budget support Assen
Kledingaktie
Open Huis
Diverse instellingen
10. BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN
Vergaderkosten
Abonnementen
Bankkosten
Administratiekosten
Accountantskosten
11. OVERIGE LASTEN
Kosten tlv ZWO
Zendingskalenders
Verkoop zendingskalenders
Dienst van Schrift en Tafel
Gemeenteadviseur dienstencentrum
Algemene kosten
12. AF TE DRAGEN GELDEN
Vrije collecten
Project 40-dagen tijd
Binnenlands Diaconaat
Kinderen in de knel
Zendingscollecte
Bijzondere collecten
Collecte hongerend Afrika
Verdubbeling collecte hongerend Afrika
Noodhulp Syrië
Bijdrage verweg
Collecte Werelddiakonaat

13. BESTEDINGEN VANUIT
HET VERMOGEN
Diaconaal predikant
Diaconaal en Missionair (Jeugd)werker
Kantoorhuur diaconaal en missionair (Jeugd)werker
Extra kantoorhuur Open Huis
Kosten diaconaal en missionair (jeugd)werker:
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rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

3.111
630
0
0
15.000
0
0
961
24.337

2.000
0
0
0
15.000
0
3.000
5.000
29.550

215
0
1.000
1.500
15.000
500
0
200
23.600

0
403
11.410
16.750
5.997
34.560

250
500
8.000
16.750
5.000
30.500

0
504
9.485
16.750
5.082
31.821

0
484
-368
436
1.407
1.068
3.027

400
0
0
750
0
1.500
2.650

0
514
-566
875
0
1.014
1.837

6.101
4.382
830
2.999
1.784
0
2.527
2.545
0
87.256
2.395
110.819

6.300
7.500
750
3.000
2.500
5.000
0
0
0
88.000
3.000
116.050

3.102
7.936
854
3.099
2.088
0
0
0
3.077
90.330
1.674
112.160

16.599
28.288
3.000
2.678
925
51.490

16.660
43.500
3.000
3.000
2.500
68.660

16.529
28.559
3.000
2.438
1.033
51.559

