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Vooraf 

Dit jaarlijks verslag geeft een beknopt overzicht van mijn werkzaamheden als 

stadspredikant van de protestantse gemeente Assen (PGA), in 30% deeltijd. 

De taakstelling als stadspredikant is tweeledig. De functie is in het leven geroepen om 1. 

de PGA een meer zichtbare presentatie in de stad te geven en 2. de contacten met andere 

kerken en geloofsgemeenschappen in de stad te bevorderen. 

In januari 2015 ben ik in deze functie aangesteld. 

Er is een begeleidingscommissie gevormd waarmee regelmatig wordt overlegd. 

De Algemene kerkenraad (AK) is eindverantwoordelijk. 

 

Algemeen 

In het vorige verslag heb ik drie thema's in de evaluatie genoemd: 

- de inbedding in de eigen organisatie; 

- de pastorale functie van de stadspredikant; 

- de vraag naar de missionaire theologie. 

Ten aanzien van de inbedding kunnen we melden dat er afspraken zijn gemaakt om mijn 

functie beter aan te laten sluiten bij het geheel van de PGA. Niet dat dit voorheen totaal 

afwezig was. Vanaf het begin ben ik mee blijven doen in het overleg van collega's in het 

ministerie van predikanten. Ook heb ik een vaste rubriek in het Kerkblad (waar 

overigens niet elke keer gebruik van wordt gemaakt). 

Wat opgepakt is, is de afspraak om regelmatig in de diverse wijkkerkenraden 

uitgenodigd te worden. In het vorig seizoen was er al een ontmoeting met de wkk van de 

Jozefkerk. Dit seizoen ben ik bij de wkk Vredenoord (3 juli 2017) en bij de wkk van de 

Drieklank (21 juni 2018) geweest.  

Verder zijn er afspraken gemaakt zodat ik in 2019 in iedere wijk één keer voorga als 

stadspredikant. 

Belangrijkste doelstelling hiervan is uitwisseling en versterken van de relatie met de 

eigen achterban. Het is belangrijk dat mijn werkgezien wordt als een activiteit van de 

PGA.  

Wat betreft de pastorale functie kwam de vraag op of de stadspredikant niet een eigen 

herkenbare plaats moet hebben waar hij aanwezig is voor het publiek? Dit naar 

aanleiding van de invulling van het stadspredikantschap in andere (middelgrote) steden 

binnen de landelijke kerk. 

 



Inmiddels hebben we sinds maart zo'n plek in de stad, met het Kerkelijk Informatie Punt 

Mooi Verhaal dat we hebben ingericht in de stedelijke VVV-winkel, pand Vanderveen, 

Markstraat 8.  In maart is dat onder grote belangstelling feestelijk geopend in 

aanwezigheid van de commissaris van de koning, mw. Jetta Klijnsma, die stimulerend en 

enthousiaste woorden sprak. 

Het Kerkelijk Informatie Punt was bedoeld als een voortzetting van het project Mooi 

Verhaal, de popupwinkel in het Forum. Vandaar dat we de naam (het merk Mooi 

Verhaal) hebben meegenomen. De drieledige formule: - ontmoetingsplek; - plek voor 

activiteiten, en - verkoop, is gehandhaafd. 

Met de VVV zijn afspraken gemaakt over huurprijs en gebruik van de ruimte. Het 

personeel is de hele week aanwezig en zorgt voor verse koffie en thee, en voor 

afrekenen van verkoop. Zelf ben ik op vrijdagmiddagen aanwezig en incidenteel bij 

andere gelegenheden. 

De afspraak is dat we dit een jaar lang doen (kosten worden gedragen door College van 

Diakenen/Missionair Beraad) en daarna evalueren. 

Na een aantal maanden kunnen we een aantal dingen constateren: 

- het is goed om als stadspredikant een eigen plek in de stad te hebben. Iedere 

vrijdagmiddag zijn er mensen die bewust langskomen (dikwijls kerkleden) maar ook 

toevallige contacten en gesprekken. Het is handig om een plek te hebben waar ik als 

stadspredikant kleine werkbesprekingen of ontmoetingen kan hebben. Het fungeert zo 

ook een beetje als mijn kantoor... 

- in het begin zijn er een paar activiteiten georganiseerd, zoals informatie over een 

pelgrimswandeling, de start van de actie vakantiegeld delen en informatie over het 

thema van de Hemelvaartdienst. De belangstelling daarvoor was minimaal, zodat ik daar 

voorlopig mee gestopt ben.  

- de eerste maanden had ik een gedrukte agenda met informatie over kerkelijke 

activiteiten. Ik heb nadrukkelijk ook andere kerken in Assen gevraagd interessante 

activiteiten aan te dragen (anders dan kerkdiensten). Daar is nog weinig gebruik van 

gemaakt. 

Voor de zomerperiode heb ik geen agenda laten drukken, want dan liggen veel 

kerkelijke activiteiten stil. 

- de coffeecorner als ontmoetingsplek functioneert mondjesmaat (is wat ik terughoor 

van het personeel van de VVV). Om er alleen te gaan zitten, nodigt niet echt uit, al weet 

ik ook dat sommige mensen bewust daar afspreken, of als ze samen in de stad zijn er 

even gaan zitten. In ieder geval moet ik regelmatig koffie en thee aanvullen en vooral de 

koekjes zijn snel op... 

Misschien dat ik na de zomer vrijwilligers ga werven om een dagdeel aanwezig te zijn. 

- de verkoop is voorlopig alleen producten van de webwinkel van de landelijke kerk. Er 

wordt af en toe wat verkocht, maar anders dan in de Popupwinkel. Misschien dat we in 

het najaar ook andere organisaties verkoopruimte geven. 

Wel is opvallend dat een aantal Bijbels in gewone Taal snel weg waren. Die waren echter 

gratis...! 



- de aanwezigheid in de VVV heeft al wel gezorgd voor een aantal 

samenwerkingsmomenten. Op 11 april kon ik de deelnemers aan het bedrijfsbezoek dat 

jaarlijks door de Werkgroep Economie en Geloof wordt georganiseerd ontvangen.  

Op 9 mei is een schilderij van DAAT Drenthe in ontvangst genomen, dat ik alleen al 

vanwege de titel graag in de winkel wilde hebben: Vrolijke gezichten! 

In het weekend van 1 juni was onze winkel het decor van een act van spoken-word-

kunstenares Cissy, in het kader van het festival Art of Wonder. 

Verder is er in de winkel contact ontstaan met de organisatoren van het TT-Festival, dat 

uiteindelijk heeft geleid tot een eigen activiteit, nl. de Motorenzegening bij de Night Ride 

op vrijdag 29 juni. 

Deze is uitgevoerd in samenwerking met pastoor Koos Tolboom van de r.-k.-parochie. 

We hebben onze bedoeling als volgt verwoord: 

Het is een pastorale poging om als christelijke geloofsgemeenschap aanwezig te zijn binnen dit voor Assen zo 

belangrijke evenement. In die zin hopen wij dat deze zegening een soort van brug is tussen de geseculariseerde 

samenleving met alles wat daar leeft en de geloofsgemeenschap die de boodschap van Christus te brengen heeft. De 

zegening heeft plaats op het terrein van De Bonte Wever. De motorrijders die daarvoor kiezen, kunnen zichzelf en hun 

motor laten zegenen. Zij krijgen dan ook van ons een gebedskaartje mee. 

Van beide kerken waren vrijwilligers aanwezig om deze activiteit te begeleiden. Zij 

vingen de deelnemers op, reikten de gebedskaart uit en wezen hen op de mogelijkheid 

van de zegening. Van de 1200 deelnemers hebben naar schatting ruim 100 daar gebruik 

van gemaakt. Sommigen waren zichtbaar ontroerd door de zegen die werd 

uitgesproken. 

Vooraf aan de start van de Ride, mocht ik de mensen kort toespreken, waarbij ik de tekst 

van het gebedskaartje heb voorgelezen en iedereen een goede TT heb gewenst. Ook dat 

werd merkbaar op prijs gesteld. 

Voor ons was belangrijk dat alles waardig en respectvol verliep, en terugkijkend kunnen 

we dat zeker constateren. Belangrijk was de goede samenwerking met mijn collega, 

maar vooral ook de welwillendheid van de organisatoren bij voorbereiding en 

uitvoering van deze activiteit. 

Het is wat mij betreft een goed voorbeeld van presentie-pastoraat, de term die in het 

vorig verslag al is gebruikt, en die in toenemende mate leidend is bij wat ik als 

stadspredikant doe. Je stelt de kerk en haar boodschap present, door er te zijn, door 

beschikbaar te zijn bij wat zich voordoet, door je op een eigen manier te verbinden met 

wat er gaande is in de stad. 

Daarmee zijn we bij het derde thema uit het verslag van vorig jaar, de missionaire 

theologie. De vragen echter die ik daar toen heb gesteld, gelden nog steeds. Het zijn 

vragen die niet zozeer beantwoord moeten worden maar besproken moeten blijven. 

Daarom vermeld ik ze hier nogmaals: 

 
Kort gezegd is de vraag hoe wij de stad waarnemen? Hoe bepaalt de context van de stad, met haar uitdagingen en 

problemen, onze manier van theologiseren en dus van kerk zijn? 

Is de stad de plek waar wij geroepen zijn om het heil te brengen, of is de stad de plaats waar wij het heil vinden?  

Dit is bij uitstek een kernvraag in de missionaire theologie. In de tweede benadering worden we uitgedaagd of 

uitgenodigd, om met andere ogen naar de stad en naar onze eigen omgeving te kijken. Als een stuk wereld waar Gods 



geest al aan het werk is. Als een werkelijkheid waar het goede leven al aanwezig is, in mensen, in activiteiten, in de 

ruimte; wij kunnen misschien helpen om dat op te laten lichten, te benoemen en te vieren (?). 

 

Werkzaamheden 

Een groot deel van mijn werktijd is opgegaan in het project Mooi Verhaal, dat we van 11 

november tot 6 januari voor de derde achtereenvolgende keer hebben gehouden. Het is 

in vele opzichten weer een succes geweest. Er is een apart verslag van gemaakt. 

In januari en februari is gewerkt aan de voorbereiding van de 'doorstart', met een eigen 

inrichting en een mooie raamdecoratie gemaakt door Kimmy van Zwieten.  

Sinds de start bij de VVV is de vraag of we nog een vierde editie van het project gaan 

organiseren en of dat allemaal haalbaar is qua tijd en geld. 

Vanaf maart ben ik in de regel op vrijdagmiddag aanwezig in de winkel. 

Een keer moest ik verstek laten gaan vanwege een begrafenis in Vries. Eén keer vanwege 

een vergadering van het Beraad Grote Steden (PKN) en soms heb ik ook nog vakantie... 

Ik hou bij hoeveel contactmomenten er zijn (variërend van 4 tot 10). 

Overige: 

- meedoen in de werkgroep Zin-in-Zondag. We hebben het zevende seizoen afgesloten 

(er is een eigen verslag en verantwoording). In juni hebben we bezoek gehad van een 

journalist en fotograaf voor een artikel dat binnenkort in het PKN-informatiemagazine 

Woord&Weg verschijnt. 

In kader van de samenwerking in Metaforum (debat en cultuur in de stad) mocht ik in 

november als moderator optreden bij de lezing van Mirjam Slob. 

- meedoen in het Platform levensbeschouwelijke organisaties; 

- mee vergaderen in de werkgroep Communicatie, o.a. een bijeenkomst op 15 februari 

met de diverse werkgroepleden uit de wijken. Ik beperk mijn werk hier tot het minimale 

en heb een aantal taken overgedragen (zoals de recreatiefolder van het Missionair 

Beraad en het meedoen met de nieuwsbrief) 

- op 30 september organiseerde ik in samenwerking met Boekhandel Van der Velde een 

lezing en aansluitende wandeling met Flip van Doorn, auteur van De eerste wandelaar, 

over de wandelende dominee Jacobus Craandijk; 

- op 6 maart mocht ik een presentatie over mijn werk als stadspredikant geven bij de 

Rotary Assen 

- op 6 april zijn er TV-opnamen gemaakt in Mooi Verhaal, die op 24 april zijn 

uitgezonden in het programma Met hart en ziel, van de KRO/NCRV i.s.m. de PKN. Een 

mooi stukje promotie. 

Belangrijk om te vermelden is ook de samenwerking met freelance journalist Maurice 

Vos. Deze is ontstaan in het project Mooi Verhaal, maar hebben we daarnaast voortgezet. 



Maurice zorgt voor regelmatige posts op de FB-pagina Mooi Verhaal, persberichten, en 

heeft een filmpje gemaakt voor Zin-in-Zondag en voor de promotie van de 

Motorzegening. 

Verder doe ik in Assen mee in het Pastoresconvent, regelmatige ontmoetingen met 

collega's van diverse denominaties, en in het eigen Ministerie van Predikanten. Landelijk 

ben ik betrokken bij het Beraad Grote Steden (twee keer per jaar een conferentie). Sinds 

kort vertegenwoordig ik daarnaast Assen in de bijeenkomsten die gehouden worden in 

het kader van het promotieonderzoek naar iconische stadskerken, door Mattias Kaljouw, 

onderzoeker bij de Protestantse Theologische universiteit. Doel is om zo informatie en 

kennis te verzamelen met het oog op een eventuele citykerkfunctie van de Jozefkerk.  

Ten slotte vermeld ik nog dat ik voorzitter ben van de provinciale Raad van Kerken 

Groningen - Drenthe. Dat was ik al toen ik nog geen stadspredikant was en de functie 

bestrijkt ook een groter gebied dan Assen, maar het past wel in de doelstelling om 

oecumenische contacten te stimuleren. 

We vergaderen als bestuur twee keer per jaar (in Assen).  

In november had ik een kennismaking met de nieuwe bisschop Ron van den Hout in 

Groningen. 

In januari bezocht ik de nieuwjaarsreceptie van het Bisdom (in Haren). Later die maand 

de jaarlijkse oecumenelezing te Utrecht. 

Op 22 maart vertegenwoordigde ik de Raad bij een informatieavond van het Bisdom (in 

Assen). 

In mei was ik bij het 50 jarig jubileum van de Raad van Kerken in Amersfoort. 

In juni was ik namens de Raad aanwezig bij de viering tgv 30 jaar INLIA / Charter van 

Groningen in de Martinikerk. 

Daarnaast ben ik als vz. RvK actief betrokken bij het opzetten van geestelijke verzorging 

in het aardbevingsgebied in Groningen (diverse overleggen en op 24 mei een werkdag 

op locatie met vertegenwoordigers van diverse fondsen). 

Verder ben ik voorzitter geworden van de landelijke werkgroep die de Kerkennacht 

2019 voorbereidt en ondersteunt (enkele vergaderingen in Amersfoort). 

 

Ik dank de leden van mijn begeleidingscommissie, 

Thilla Franken, Corry van der Molen, René de Vries, Rudolf Setz en Daan Tavenier, 

voor hun meedenken en kritische feedback, 

en collega's en vooral de vrijwilligers in Mooi Verhaal en allen die mijn werk als 

stadspredikant steunen en mogelijk maken, 

graag ontvang ik uw suggesties en opmerkingen, 

Bert Altena / 5 juli 2018 

stadspredikantassen@gmail.com 


