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Voorwoord 
 

‘Als je geen stip hebt aan de horizon, dan stuur je in de mist’. 
en  
“Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dro-
men, en jongeren zullen visioenen zien” (Joel 3:1) 

 

Assen zoekt… is gestart vanuit een verlangen en een droom. In 2008 is op basis daarvan een strategisch plan opgesteld 

door (toen nog) de werkgroep Assen zoekt… Een plan dat richting gaf en steeds bepalend is geweest voor keuzes van 

het bestuur en de uitwerking daarvan door het team. Maar: Assen zoekt… heeft zich sinds 2008 ontwikkeld en groeide 

naar een nieuwe fase. Opnieuw is een stip aan de horizon nodig. Het lijkt nu de tijd om een droom te dromen!  

In februari 2013 gaf het bestuur van Assen zoekt… daarom een opdracht aan Rudolf Setz (opbouwwerker) en aan Bas 

van Loo (verantwoordelijke voor het zoekgebied ontwikkeling): Start een proces om te komen tot een nieuw strategisch 

plan gericht op 2020. 

 

De eerste stap was: uitwerken wat er al is. Er is tussen 2008 en 2013 veel doordacht en ontwikkeld. Er hoeven geen 

nieuwe voertuigen (uitleg in hoofdstuk 3) ontwikkeld te worden (modellen en kleur kunnen variëren); er hoeft geen 

proces gestart te worden om waarden te bedenken (2.3); de cyclus met Assen leert (3.1) functioneert goed; de belang-

stelling voor de Alpha-cursus gaat onverminderd door; er is geen aanleiding om de missie (2.1) en visie (2.2) opnieuw te 

ontdekken. We bouwen voort op wat er is ontwikkeld en op wat we hebben geleerd vanuit de trainingen die we vol-

gen bij Nederland zoekt… en wat we meekregen vanuit 3Dm in Sheffield.  

 

Daarom zijn we gestart met het beschrijven van de aanleiding voor Assen zoekt… en de ontwikkelingen tot en met 2012. 

In het tweede hoofdstuk komen de missie, visie en waarden aan bod, in het derde  

hoofdstuk de voertuigen. Vervolgens geven we een aanzet om – doordenkend vanuit  

wat er al is - te dromen over 2020. Hoe ontwikkelt Assen zoekt… zich, welk verlangen  
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maakt het los voor de stad? Hoe ziet het er uit en wat is het effect als we denken aan de relatie met God (boven), met 

elkaar (binnen) en met Assen en omgeving (buiten)? 

 

Het vijfde hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten/principes waarop we terugvallen bij het samen bouwen aan het 

realiseren van die droom.  

Het zesde hoofdstuk is concreter en beschrijft een mogelijk scenario. Aan hoeveel missiegroepen denken we? Hoeveel 

deelnemers? Hoeveel teamleiders en huisgroepleiders zijn er dan nodig? Wat betekent dat voor het centrale team, 

wat is nodig aan betaalde formatie en wat is nodig qua gebouwen? 

 

Vervolgversies en uitwerking op deelgebieden 

In het ontwikkelen van dit strategisch plan ontstaan steeds vervolgversies. De eerste versie is aan het bestuur voorge-

legd en er is advies gevraagd aan dominees van de partnerkerken. Met als vragen: “Is het logisch wat er staat en con-

sistent met eerder ingezet beleid? Bestuur(ders), waar zou je een streep onder willen zetten? Wat inspireert je in de 

droom? Wat begrijp je niet of mis je? Zijn de vervolgstappen logisch? Hoe kunnen we die zo zetten zodat er in de 

breedte wordt meegedacht en met kwaliteit die hiervoor nodig is?”  

Er zijn opmerkingen gemaakt en die zijn verwerkt in een tweede versie. Deze is op zaterdag 11 mei 2013 besproken 

met een bredere groep van bestuursleden, teamleden en meedenkers. Reageer op de droom, geef feedback, input! 

Een moment om uit te spreken: herkennen we de droom en geeft het een verlangen om samen te bouwen? Wil je 

een drager zijn om te bouwen vanuit deze droom?  

Na 11 mei is de input van die ochtend verwerkt en is er stapsgewijs een start gemaakt met het logisch inplannen, uit-

werken en doorrekenen van vervolgstappen.  Wat is de sterkte en zwakte op dit moment? Wat zien we aan kansen 

en bedreigingen? Wat zijn logische stappen om te zetten vanuit de situatie op dit moment, op weg naar 2020?  
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En wat betekent dat voor het jaarplan 2014 en de jaren daarna? Wat ons betreft is het eerste doel dat we in het najaar 

van 2013 komen tot een jaarplan, begroting en dekkingsplan voor 2014, dat getoetst is aan het hier en nu en dat door-

dacht is vanuit een strategische visie voor 2020.  

We beschrijven in het zevende hoofdstuk een aantal speerpunten die we als bestuur hebben vastgesteld. Vanuit die 

speerpunten wordt het beleid verder ingericht en uitgewerkt in jaarplannen en concrete acties. 

Dit strategisch plan wordt in het najaar 2013 gepresenteerd en het komt als boekje beschikbaar voor alle deelnemers en 

geïnteresseerden. Daarmee kan gestart worden met het verder toetsten van het plan, het toerusten en uitwerken. Wat 

er in dit plan staat, zal steeds in proces gezet worden. We  willen steeds weer afstemmen op wat God ons duidelijk 

maakt door zijn Woord en Geest. Beleid moet getoetst worden en verder invulling krijgen. Dit strategisch plan 2020 is in 

oktober 2013 vastgesteld door ons als bestuur. Met dit als toetsingskader zullen verdere prioritering, acties en een tijdpad 

uitgewerkt worden door de opbouwwerker met teamleiders en stafleden.  

Assen oktober 2013 

 

Tjeerd de Vries (voorzitter), Harry Smit (penningmeester), Edo Meerholz,  

Peter-Jan de la Rambelje, Betty Verdouw 

 

Bestuur Assen zoekt… 
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1     Assen zoekt….  Waarom? 

De afgelopen decennia verlieten mensen massaal de kerken. Betekent dit dat mensen niet meer bezig zijn met geloof, 

met God? De naam Assen zoekt… is in 2007 gekozen op basis van gesprekken met 20 mensen in Assen die niet of 

niet meer naar een kerk gaan. Aan hen werd gevraagd: Hoe kijk je aan tegen Assen, God/geloof, kerk? En stel dat 

we ‘iets’ van een christelijke gemeenschap vorm geven, wat zou dan je advies zijn?  

De conclusie toen was, dat mensen wel degelijk op zoek zijn: naar geloof/spiritualiteit, naar relaties en naar manieren 

om van betekenis te zijn voor een ander. Alleen was de kerk voor hen eigenlijk niet in beeld als vindplaats voor die 

zoektocht. Soms kwam dat door persoonlijke ervaringen met de kerk of kerkmensen, maar het komt vooral door het 

beeld dat mensen hebben van een kerk als iets van vroeger. We leven in een post-christelijke samenleving. De vraag 

waarmee Assen zoekt... startte was: Hoe kan een christelijke gemeenschap vorm krijgen, die aansluit bij de zoektocht 

van mensen en bij de nood die er is in de levens(fases) van mensen? 

Het viel de initiatiefnemers op dat termen als zoeken en gevonden worden vaak voorkomen in de Bijbel. We zien hoe 

God, hoe Jezus mensen tegemoet komt in hun zoektocht. Op de één of andere manier heeft God een verlangen 

gelegd om te zoeken. Handelingen 17: 26-27: “Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele 

aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied 

bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien 

Hij van niemand van ons ver weg is.” 

Assen zoekt…. richt zich niet op mensen die al actief zijn in een kerk. De focus is op de hele stad en daarbinnen op 

mensen die niet (meer) naar een kerk aan. Als we kijken naar de plaatselijke situatie: Assen heeft 67.000 inwoners en 

als we regionaal denken zijn het er wat meer. Als we ons toespitsen op de gemeente Assen: ongeveer 55.000      

mensen zijn niet actief in een kerk. Dat is de groep waarmee we in contact willen zijn. Hoe kunnen we een            

gemeenschap zijn en een netwerk dat  aansluit bij de zoektocht van deze doelgroep? Een gemeenschap waar   

mensen een thuis vinden bij God en bij elkaar, van waaruit ze worden uitgedaagd om zelf in beweging te komen en 

een thuis te bieden voor anderen die op zoek zijn.  
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Op Weg  

Tussen 2008 en 2013 werd Assen zoekt… een werkgroep, later een stichting en vervolgens een ‘zendingsgemeente’. 

We zijn als Assen zoekt… zelf zoekend en ontdekkend op weg gegaan. Wat we steeds meer gingen zien, is dat het niet 

gaat om de activiteiten, maar om het gaan van een weg met mensen. Jezus noemt zichzelf de Weg en we nodigen 

mensen uit om die weg te ontdekken. Er kwamen (en gingen) mensen. Belangrijk voertuig om een bepaalde periode 

met mensen op weg te gaan bleek de Alpha-cursus te zijn. Tien avonden en een weekend rond basisvragen om het 

christelijk geloof voor het eerst of opnieuw te verkennen. Een maaltijd, informeel karakter, inhoudelijk verhaal, ruimte om 

zelf te reflecteren in kleine groepen, proces matige aanpak. De cursus wordt twee keer per jaar gegeven. Meestal     

nemen er 20 tot 30 mensen aan deel, die onderverdeeld zijn in 2 of 3 kleinere groepen van 7 – 12 personen.           

Deelnemers aan de Alpha-cursus worden uitgenodigd om een volgende cursus mee te werken als teamlid. Zo ontstaat 

er een voortdurende instroom van mensen die van deelnemer medewerker worden. Vanuit mensen die na de Alpha-

cursus verder wilden, kreeg een gemeenschap vorm.  

In de zomer van 2009 kwamen we in contact met een opzet van missiegemeenschappen zoals die in Londen en in 

Sheffield vorm kreeg. We herkenden dezelfde basisstructuur als in de Alpha-cursus. Kleine groepen die met 1 of 2     

andere groepen een missiegroep vormen (15-40 personen). In het najaar van 2009 is als pilot gestart met een dergelijke 

gemeenschap op zondagochtend. Mensen die deel hadden genomen aan de Alpha-cursus - en die niet betrokken 

waren bij een kerk - werden uitgenodigd voor een brunch met daarna een inleiding en een gesprek in groepen. 

Begin 2010 kreeg dit meer structureel handen en voeten. Er startte een gemeenschap, waaraan ongeveer 20 mensen 

meededen. Eind 2010 was de groep gegroeid naar iets meer dan 40 mensen en werd de start gemaakt met een    

tweede groep - de Ballongroep, genoemd naar het gebouwtje in Marsdijk waar de groep bij elkaar kwam - die in het 

voorjaar van 2011 van start ging. Dit was een leerzaam experiment, maar deze groep       

besloot na een half jaar om niet verder te gaan.  
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In het najaar van 2011 werd een ronde geen Alpha-cursus gegeven om te investeren in gezamenlijke verbonden-

heid en visie – AanZet genoemd. De groep deelnemers van Assen zoekt… groeide in 2011 van 40 naar 70            

deelnemers. De Ontmoeting op zondag werd vanaf eind 2011 gehouden in het Gomaruscollege. In het voorjaar 

van 2012 werd, als vervolg op AanZet, gestart met een missiegroep met daarbinnen een viertal huiskamergroepen. 

Vanaf het najaar 2012 zijn de missiegroepen de basis geworden van waaruit Assen zoekt… is opgezet. Groepen 

waarbinnen ongeveer 30 mensen (volwassenen, kinderen, actieve deelnemers, mensen die af en toe komen) met 

elkaar verbonden zijn. Eind 2012 had Assen zoekt… ongeveer 120 deelnemers. Deelnemers zijn mensen voor wie 

Assen zoekt… de   primaire (geloofs)gemeenschap is. Begin 2013 werd Assen zoekt… een zendingsgemeente, die       

plaatselijk verbonden is met kerken die participeren in de stichting – Lichtpunt Kloosterveen (GKV), Bethelkerk (CGK) 

en Open Hof (NGK) en landelijk met de christelijke gereformeerde kerken.  We willen verbonden zijn met andere   

kerken -  aanspreekbaar zijn op zowel landelijk- als plaatselijk niveau - en tegelijk zijn we ‘eigensoortig’.  
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 2    Missie, visie en waarden  

“Het accent ligt hier op groepen en veel minder op het hebben van een mooie dienst op zondag”, merkte iemand op 

die als gast een Ontmoeting mee maakte. Dat klopt ook. De basis ligt in missiegroepen die door de week en op zondag 

bij elkaar komen.  

Maar dat is de vorm… Als we wat verder kijken dan de ‘vorm’ van de missiegemeenschappen dan ontdekten we steeds 

meer het belang van een stevige basis hieronder. Een lerende cultuur, ook wel discipelschap genoemd. Waarbij de 

vraag is: Hoe kunnen mensen zelf de stem van God verstaan en gaan leven als leerling van Jezus? Bij het verstaan van 

de stem van God denken we aan: het (gaan) lezen van de Bijbel en thema’s, het gaan vatten en je toe-eigenen van 

woorden zoals: ‘genade’ – je bent geaccepteerd doordat God in Jezus ons zoekt…; ‘vergeving’ en ‘verzoening’. Ook  

denken we aan de uitnodigende kant van Jezus om met Hem op weg te gaan. Aan de uitdaging om een levensstijl te 

omarmen die past bij zijn Koninkrijk. Om te gaan leven zoals Jezus het voorleeft. Leerlingen nodigen anderen uit om  

leerling te worden. En dan gaan we samen zoeken, ontdekken, worden verrast en ingeschakeld. 

Vanuit discipelschap worden deelnemers uitgenodigd om zelf te ontdekken hoe God tot hen spreekt en wat ze als    

reactie daarop gaan doen. We geloven dat er een cultuur kan groeien die support en die iedereen uitdaagt om zelf  

stappen te zetten om te groeien. Mensen gaan hun gaven ontwikkelen en inzetten en verantwoordelijkheid nemen. Niet 

omdat een taak nu eenmaal een keer gedaan moet worden, maar inzet vanuit motivatie en verlangen van binnenuit om 

meer vrucht te dragen. Leiderschap is voor ons niet het inhuren van professionals, maar het in de breedte laten groeien 

van een cultuur van discipelschap. Vanuit discipelschap kan leiderschap groeien op alle niveaus. Die groei van binnenuit 

is een voorwaarde voor een beweging die op lange termijn kan blijven bestaan en die zich kan vermenigvuldigen. Later 

in het stuk noemen we dit de ‘leiderschapspijplijn’. 
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2.1  Missie 

Met dit document willen we komen tot een gedeeld verlangen in verbondenheid met bestuur, team en deelnemers. 
We willen bereiken dat alle betrokkenen bij Assen zoekt… weten wat de missie is en visie is, welke waarden daarbij 
van belang zijn, wat de toekomstdroom is en vervolgens welke strategie we gaan hanteren. We beginnen bij onze 
missie en het kan niet anders, deze moet naadloos aansluiten bij de missie van Jezus. Daarom baseren we ons op 
Lucas 4 vers 18. Vanuit de Bijbel horen we Jezus in de synagoge van Nazareth woorden spreken waarmee Hij zijn 

werk begint. Hij citeert vanuit het boek Jesaja:  

  

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.  

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,  

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken  

en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven’,  
 

Mede vanuit deze tekst is de missie van Assen zoekt… 

“We zijn in onze stad en regio aanwezig, zodat mensen kunnen ontdekken dat er vergeving is, bevrijding van gebon-
denheid en verslaving . Vanuit die vergeving en acceptatie door geloof in Jezus Christus is er perspectief voor de   
toekomst en een uitnodiging om mee op weg te gaan en tot bloei te komen. Vanuit relatie en samenwerking  -      
onderling en met kerken en partners in de stad - willen we uitdelen aan de kwetsbaren in onze omgeving. Vanuit           
discipelschap, zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd, willen we voor feest en vrede in de stad zorgen.” 

Een christelijke gemeenschap is niet maakbaar. Dat realiseren we ons. Daarom inspireert bijvoorbeeld het visioen van 
de tempelbeek in Ezechiël 47 ons. In dat gedeelte wordt een rivier geschetst die ontspringt vanuit de tempel. De rivier 
bevloeit het land en krijgt steeds meer diepgang en brengt leven in een omgeving die doods en dor is. Dat geeft  
perspectief aan hoe we dromen. We willen mee gaan op de stroom die God op gang brengt. “Laat het feest zij in de 
huizen, mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.” We willen 
steeds zoeken naar de verbinding met God. Wat is zijn verlangen voor ons en voor de plek en regio waar we leven? 

Hoe kunnen we stappen zetten, gebaseerd op ontwikkelingen in de afgelopen jaren? 
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2.2  De visie van Assen zoekt…  

Vanuit deze missie is het van belang dat iedereen ook weet wat onze visie is. Wat doen we nu precies om onze missie 
voor de stad gestalte te geven? De onderstaande tekst geeft een doorkijkje op onze visie. Het is de visietekst zoals deze 

ook op onze website is te vinden. 

´Op zoek… veel mensen zijn op zoek. Naar vriendschap, een doel, geloof; een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je gekend 
wordt. Een plek waar je niet alle antwoorden hoeft te weten en je je welkom voelt. 
Assen zoekt… wil een gemeenschap zijn. Een soort familie waar je terecht kunt als je op zoek bent, waar je aan tafel kunt 
schuiven, als gast en als deelnemer. Jij als zoekende, jij als iemand die net (weer) is gaan geloven, jij die overtuigd gelooft. 
Assen zoekt… heeft een christelijke basis en wil er daarom zijn voor iedereen. Door bij te dragen aan het laten opbloeien 
van de stad. Door inzet voor de naaste. Door de mogelijkheid te bieden om te ontdekken of de visie en de liefde van  
Jezus Christus een geloofwaardige optie voor je is. Om in te geloven en om er wat mee te doen in de praktijk´. 

 

2.3  Waarden 

Om de missie en visie tot uitvoering te brengen, zijn een aantal waarden van belang. Je zou ze kunnen omschrijven als 
onderleggers voor het leven van de gemeenschap van Assen zoekt… We vinden ze belangrijk en ze komen ook telkens 

terug in de agenda’s van ons leven. Hieronder een korte beschrijving van de 7 belangrijkste waarden. 

1 Leven in balans – we willen groeien in drie richtingen: 

a Verbinding met God: Boven. We willen de stem van God verstaan door te luisteren                                                

 naar God door gebed en door te leven met en vanuit de Bijbel als inspiratiebron. 
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b Verbinding met elkaar als gemeenschap: Binnen. We willen leven als een uitgebreide familie. Een familie, waar 

 mensen mogen ‘zijn’, waar liefde is, vergeving, vriendschap, creativiteit, plezier en vooral ruimte om jezelf te   

 ontwikkelen. Het vertrekpunt hierbij is het woord Oikos: het Griekse woord voor huis. 

c We willen leven met hart voor de wereld waarin we leven: Buiten. Dichtbij is dat Assen en de omgeving, maar 

 dat kan ook wat verder weg zijn. We willen met bewogenheid kijken naar deze wereld (Johannes 3:16) en gaan 

 op zoek naar mensen die een ‘vredelievend persoon’ zijn of persoon van vrede (Lukas 10:5-7). We gaan er  niet 

 op uit als mensen die een boodschap moeten brengen, maar met een ontvangende en kwetsbare houding. 

 We moedigen mensen die deelnemen bij Assen zoekt… aan om te zoeken naar mensen die open staan voor 

 hen, die dienstbaar willen zijn en die mogelijk openstaan voor Christus. Dat is investeren in een     

 relatie met deze mensen voor langere tijd. 

2 Lerende cultuur – discipelschap. Jezus nodigt mensen uit om leerling van Hem te worden.  Wij  ver- 

 langen er naar discipelen te zijn die anderen tot discipelen willen maken. Dat betekent dat we willen 

 leren van de zegeningen en fouten. De leercirkel helpt ons in het proces om onze vragen in gang  

 te zetten, zodat we ons persoonlijk en als  hele gemeenschap kunnen ontwikkelen. 

3 We willen iedereen aanmoedigen Jezus te volgen, de stem van God te verstaan, van daaruit  

 verantwoordelijkheid te dragen en steeds te kijken wie kan helpen om een volgende stap te  

 zetten. Vanuit discipelschap nodigen we mensen uit om mee op te lopen en te groeien in  

 leiderschap 

4 We zoeken steeds een balans tussen het uitnodigen, het steunen van mensen aan de ene kant en 

 de uitdaging om tijd en talenten in te zetten aan de andere kant. 

5 Een cultuur die niet gebaseerd is op controle, maar die sterk een beroep doet op mensen om  

 aanspreekbaar te willen zijn. Dat vraagt om een open cultuur waarbinnen mensen kwetsbaar durven zijn.  

 Fouten maken mag. We willen een cultuur waarin geen geklets of gemopper is onderling, maar waar sterke   

 relaties groeien, omdat we elkaar aanspreken en willen leren.  
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 Eerst in gesprek gaan met degene, waar vragen naar of moeiten mee zijn, en als dat niet lukt met                  

 ondersteuning van leiderschap binnen Assen zoekt… Hiermee helpen we elkaar om duidelijk te krijgen           

 wat gevoelens zeggen over God, over ons zelf,  als boodschap voor de gemeenschap en over 

 hoe we met elkaar omgaan. 

6 We willen werken vanuit rust. De natuur kent seizoenen en zo is dat ook in ons leven. Er zijn 

 perioden waarin we gesnoeid worden  - leven en leren is ook moeilijke perioden en (groei)pijn 

 ervaren -  en perioden van groei,  bloei en vrucht dragen. Het integreren van rust is een   

 belangrijke waarde voor Assen zoekt… 

7 Vanuit het hart van Assen zoekt… willen we zo besturen en teams vormen dat verschillende 

 gaven en rollen elkaar aanvullen. In het bijzonder denken we daarbij aan de bediening als 

 herder, leraar, apostel, profeet en evangelist, zoals die beschreven zijn in Efeze 4:11 en elkaar 

 aanvullen om de gemeenschap toe te rusten.  
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3     Voertuigen 

Het klinkt een beetje raar wellicht, om hier de term voertuigen te lezen. Toch dekt dit het best de lading van wat we 

bedoelen. Waar je je ook bevindt in de familie van Assen zoekt…, het is goed om de voertuigen te kennen. Het zijn 

essentiële hulpmiddelen, waarmee mensen hun reis kunnen maken door en met Assen zoekt… Hierdoor kunnen 

we de reis goed maken en blijven we dicht bij onze missie. Een korte beschrijving van deze voertuigen: 

 
1 Missiegroep (15-40 personen) 
Dit is de centrale gemeenschap van Assen zoekt… Deze kenmerkt zich door een gedeelde missie, een warm      

welkom en zorg voor (nieuwe) mensen. Ze is bedoeld als een uitgebreide familie die uitnodigend is om gaven/

talenten in te zetten en te groeien in het volgen van Jezus. Het is een geschikte omvang om te experimenteren met 

vormen (maaltijd, workshops, wat langer doorpraten in groepjes etc.) en er is voldoende draagkracht om invulling 

te geven aan een missie. Bovendien is het een plek voor jong en oud. Elke missiegroep heeft een team van 4-6  

personen met daarin de missiegroepleider (Leider over 30), huisgroepleiders (Leider over 10). De groep werkt           

gezamenlijk een ritme uit, passend bij de missie en de verdieping die nodig is, komt ten minste 1x per maand     

gezamenlijk bij elkaar voor ontmoeting en missie en is onderverdeeld in meerdere kleinere huiskamergroepen.  

 

2 Huiskamergroep (5-12 personen)  
Een groep van 5 tot12 personen. Deze groepsgrootte is geschikt voor verdiepende gesprekken en onderlinge zorg. 

Dit is de plek om samen thema’s te bespreken, de Bijbel te bestuderen en naast elkaar te staan bij (levens)vragen. 

Elke huiskamergroep heeft 1 en bij voorkeur 2 mensen die leiding geven aan het groepsproces. De pastorale zorg 

voor deelnemers ligt in de huisgroepen. 

 

3 Centrale Ontmoeting (>50) 
Dit is een ontmoeting die we zien als ‘krachtcentrale’ voor het navolgen van Jezus. De ontmoeting is bedoeld voor 

de missiegroepen en voor gasten daaromheen. Er is een inhoudelijk verhaal, aanbidding, de mogelijkheid om te     
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antwoorden op wat je aangereikt krijgt met handvatten om mee aan de slag te gaan. Aan de slag in het eigen leven 

en met anderen in de huiskamerbijeenkomsten door de week. 

 

4 Huisgezin - Oikos  

Oikos is het Griekse woord voor huisgezin. Omdat we een familie willen zijn met een missie is het hart van Assen 

zoekt… niet een ‘functionaris’, maar een kernfamilie. We willen een team zijn wat de beweging vanuit het hart van   

Assen zoekt… versterkt en waar mensen met elkaar leven en optrekken vanuit familiewaarden. Dit huisgezin is een 

fysieke plek waar de waarden geleefd worden, een hartverwarmend centrumz waar leiders van missiegroepen en  

stafleden thuis kunnen komen en van waaruit uitnodiging, steun en uitdaging in balans blijven. 

 

5 Huddel 

We willen een cultuur vormen, die zich niet kenmerkt door controle (zie waarden 2.3.5). Aan de basis staat een     

principiële bereidheid om aanspreekbaar te zijn en te willen zijn in relatie tot anderen, tot Assen zoekt... De huddel is 

een voertuig waarbinnen leiders aanspreekbaar willen zijn. Waar veiligheid is en van waaruit steun en uitdaging   

geboden wordt op een coachende manier. Er zijn huddels met teamleiders en teamleiders houden huddels met 

teamleden van de missiegroepen. Binnen de huddel wordt bevraagd en uitgedaagd op basis van de visie en       

waarden van Assen zoekt… en de doelen die teamleiders en teamleden zelf hebben geformuleerd (dat krijgt invulling 

vanuit punt 6: leergemeenschap). 

  

6 Leergemeenschap Assen zoekt… 

Twee keer per jaar komen teamleden en potentiële teamleden van missiegroepen bij             

elkaar. Voor evaluatie, centrale visie, inspiratie en het stellen van doelen voor het                 

daarop volgende half jaar.  
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7 Hartverwarmend centrum en centrale cursussen 

In het hart van Assen zoekt… functioneren stafleden en andere medewerkers, die zorgen voor het hartverwarmend 

centrum van Assen zoekt… Van daaruit wordt gebeden, georganiseerd, geleefd,                                                         

toegerust en getraind. Van daaruit worden de Ontmoetingen op zondag voorbereid en is er de Alpha-cursus, die 

twee keer per jaar wordt georganiseerd. Dit wordt verder ingevuld op basis van wat nodig is voor de groei en       

verdieping van mensen, groepen en de beweging als geheel.  

 

8 (2 of 3 personen) Eén voor één 
We stimuleren deelnemers om in tweetallen op te trekken en zorg te dragen voor elkaar. Iedereen kan voor           

tenminste 1 persoon een leider zijn, die de ander helpt om discipel van Jezus te zijn. Zo kan je een maatje zijn voor 

elkaar, samen de Bijbel lezen, hulp vragen, hulp bieden en een relatie aangaan waarbinnen je kwetsbaar kunt zijn.  



18  

 

  

 4      Droom voor 2020 en effecten 

Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de missie, visie, waarden en voertuigen,       

dromen we over en bidden we voor de toekomst. Wat zien we als we vanuit Gods ogen en zijn liefde 

voor mensen kijken naar Assen zoekt… en naar de omgeving waarin we een plek hebben? We       

formuleren een droom die concreet is en die tegelijk uitdaagt om zelf daarin mee te gaan. Probeer dat 

eens te doen als je de droom leest en daarop reflecteert:  

 

1  Boven 

We zien een zich verspreidende olievlek van deelnemers voor ons. Mensen die geïnspireerd zijn en die keuzes maken 

in hun leven als discipelen van Jezus. Mensen die zelf een relatie met God hebben en steeds meer ontdekken hoe Hij 

spreekt, vanuit de Bijbel en in lijn daarmee door gebed, door wonderen, door gezond verstand, door het duiden van        

omstandigheden. Ze vertalen dat spreken van God naar hun handelen, naar hun omgaan met ethische zaken:      

omgaan met levensvragen, relaties, geld, tijdsbesteding enz.  

Effect:  

Deelnemers leven met God en gaan zich steeds meer toewijden aan Hem. Als ze bij elkaar komen in kleinere en    

grotere verbanden, dan is te merken dat God er is. Er is creativiteit in het aanbidden van God. Deelnemers van       

Assen zoekt…  denken vanuit een breder belang dan het eigen tuintje. Ze gaan voor missies waarvoor hun hart breekt 

of waar het hart sneller van gaat kloppen. Ze vallen op door de levenshouding en de keuzes die ze maken en dat 

wordt gezien in de stad. Het zijn mensen die genieten van het leven en die beseffen dat ze rentmeester zijn. Ze delen 

vanuit hun bezittingen zoals huizen, auto’s, tijd, eten, zodat niemand tekort heeft. Doordat deelnemers gewend zijn 

om te delen van wat ze ontvangen hebben, heeft Assen zoekt… voldoende financiën om de toerusting en faciliteiten 

te realiseren. 



19 

 

2   Binnen 

We zien deelnemers van Assen zoekt… voor ons die hartelijk met elkaar verbonden zijn en die hun missiegroep 

ervaren als een soort familie. Een groep met een balans tussen draagkracht en draaglast en een gezonde mix 

van mensen van allerlei opleidingsniveaus, leeftijden, culturen en achtergronden. Een veilige plek om jezelf te 

zijn en om elkaar aan te scherpen en te groeien in de relatie met Jezus en om anderen mee naar toe te nemen. 

In het eerder genoemde visioen in Ezechiël 47, wordt een rivier beschreven die ontstaat vanuit de tempel en 

die van daaruit het land bevloeid. Een stroom is op gang gekomen die vanuit Assen zoekt… de stad en de    

omgeving instroomt. Een netwerk van missiegroepen die zich beweegt in de stad. Er is ruimte om het niet eens 

te zijn, terwijl er wel eenheid is. Iedereen wordt uitgedaagd om zijn of haar gaven te ontdekken, in te   zetten 

en verantwoordelijkheid te dragen. Het is uitnodigend en uitdagend. Er is vertrouwen in elkaar en een cultuur 

waarin mensen kwetsbaar durven zijn (geen maskers – maar ongeveinsde en oprechte liefde, zie                  

Romeinen 12:9) en aanspreekbaar willen zijn op wat ze doen.  

Effect:  

Mensen voelen zich thuis bij Assen zoekt… Ze zijn er voor elkaar op momenten dat er feest is en in periodes van 

moeiten en verdriet. 

De nadruk op discipelschap maakt dat er openheid is om vragen te stellen – we zijn allemaal aan het           

ontdekken en leren - en dat er keuzes gemaakt worden die passen bij Gods bedoeling. Verkeerde patronen en 

daden kunnen benoemd en doorbroken worden. Er is een cultuur van genade, waarin mensen kiezen voor 

liefde en leven wat als gevolg heeft dat er gezonde relaties en huwelijken zijn. Er wordt een cultuur gecreëerd, 

waarin mensen open zijn naar elkaar, waar geen gepraat achter de rug om plaatsvindt, waarbinnen mensen 

elkaar aanmoedigen om trouw te zijn en waar veiligheid wordt ervaren. 

Er is een voortdurende instroom van nieuwe deelnemers die groeien in het ontdekken van hun gaven.  Dat 

begint al bij de jongeren. In principe zijn 20-ers in staat om leiding te geven aan Assen zoekt…  
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3   Buiten 

Alle deelnemers zijn zich bewust van de persoonlijke en gezamenlijke missie. Er is een uitgaande beweging die   

mensen sterkt en toerust om Jezus te volgen in het leven van alle dag en om een naaste te zijn voor de ander. Elke 

deelnemer heeft een aantal ‘personen van vrede’. Mensen die geen christelijke levensovertuiging hoeven te hebben, 

maar die daar wel open voor staan. Er wordt geïnvesteerd in een relatie met hen, ongeacht of ze ooit gaan geloven 

in Jezus Christus. De missiegroepen hebben een duidelijke missiefocus, gericht op een geografisch gebied of een 

specifieke doelgroep. De impact van die missies is te merken in de stad. Vanuit een gezamenlijk verlangen is een   

hartelijke samenwerking gegroeid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in Assen.  

Effect: 

Netwerken van deelnemers vermengen zich natuurlijk. Op verjaardagen en feestjes zitten deelnemers niet in een 

eigen groepje. Ze verbinden zich met anderen en bouwen relaties. Deelnemers van Assen zoekt… zijn betrokken bij 

de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de stad. Ze worden gezien als betrouwbaar, betrokken en       

ondernemend en bereid om samen te werken.  

De Alpha-cursus vult zich met relaties van deelnemers van Assen zoekt… 

De contacten met wijkbewoners en doelgroepen groeien organisch en de handen worden ineen geslagen om   

tuintjes op te knappen, feesten te organiseren, opvoedcursussen te starten, en open maaltijden te houden.          

Wijkbewoners, dak- en thuislozen, mensen vanuit diverse culturen ontdekken de waarde van het volgen van Jezus. 

Tijdens de doop- en belijdenisdiensten zien we die mensen staan. Wijkbewoners bijvoorbeeld uit Peelo en          

Kloosterveen of het centrum, dak- en thuislozen, mannen en vrouwen,  jongens en meisjes vanuit allerlei kleuren en 

achtergronden. De oorspronkelijke Assenaar, mensen met een Marokkaanse, Molukse, Afrikaanse, Oost-Europese of 

andere achtergrond. Mensen met allerlei levensverhalen, maatschappelijke posities en opleidingsniveaus getuigen 

van hoe ze geraakt zijn door Gods vergeving, reddende liefde en dat hun leven         

nieuw perspectief heeft gekregen.  
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5     Uitgangspunten / principes 

We beschreven de aanleiding voor Assen zoekt…, de missie, visie en waarden en de voertuigen om in beweging te      

komen. Vervolgens beschreven we onze droom voor 2020. We beschrijven nu een aantal uitgangspunten. Dit zijn 

geen punten die we allemaal gerealiseerd hebben, maar het zijn punten die aangeven: dit vinden we belangrijk in wat 

we doen en wie we willen zijn om vanuit het hier en nu toe te groeien naar die droom. De uitgangspunten vormen de 

basis voor de strategie voor meerdere jaren. Vanuit de strategie kan de jaarlijkse cyclus verder ingericht worden met 

jaarplannen, begrotingen en dergelijke.  

 

1 Gebed door alles heen als basis van wat we doen. We zoeken de leiding van God en kunnen niet zonder zijn 

kracht en bescherming. 

2 Elke deelnemer kan zelf zijn/haar leven toevertrouwen aan God, de Bijbel lezen – de stem van God verstaan 

en op basis daarvan keuzes maken. Dit is discipelschap = leerling zijn. 

3 Een lerende cultuur heeft een inhoudelijk lijn, doordenking en materialen nodig voor centrale bijeenkomsten, 

cursussen, verdieping en ondersteuning. Hierdoor heeft iedereen binnen het netwerk handvatten heeft om 

zelf als discipel van Jezus te leven.  

4 Assen zoekt… wil functioneren als een familie/gezin. Dit gebeurt dus vanuit relatie en niet vanuit activiteit of 

functie. 

5 De missiegroepen worden per definitie niet geleid door professionals, maar door teamleiders en teams die dat 

doen op vrijwillige basis.  

6 Zorg (pastoraal en diaconaal) krijgt in de basis vorm vanuit de huisgroepen die onderdeel zijn van de           

missiegroepen. Centraal wordt dit ondersteund met coaching en waar nodig of mogelijk met aanvullende 

zorg rond situaties die de mogelijkheden van de missiegroepen overstijgen. Als het gaat over specifieke zorg 

dan weten we dat er veel is wat we niet kunnen. Als ‘familie’ kunnen we er voor elkaar zijn en we mogen veel 

van God verwachten, maar er zijn professionals en instanties in onze samenleving waar gebruik van gemaakt 

kan worden. We willen onze grenzen hierin goed bewaken. 
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7 Binnen de familie Assen zoekt… hebben kinderen en jongeren een bijzondere plek en willen we samen zorg 

dragen voor elkaars kinderen. Kinderen hebben contact met de verschillende generaties binnen de gemeen-

schap. Ze ontdekken wat het is om discipel van Jezus te zijn, mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen.  

8 We bouwen aan een cultuur waar mensen zelf de stem van God leren verstaan en op basis daarvan keuzes te 

maken. Assen zoekt… wil niet gebaseerd zijn op controle, maar wil een beweging zijn waarbinnen mensen er 

zelf voor kiezen aanspreekbaar te zijn op hun keuzes en verantwoordelijkheden. Het voertuig van de Huddel is 

de plek waar mensen zelf luisteren naar God, aanspreekbaar willen zijn en gecoacht worden. 

9 Er is een bestuur of op een gegeven moment een raad die op hoofdlijnen stuurt, principiële besluiten neemt en 

die toezicht houdt op de strategie en de uitwerking daarvan.  

10 Er is een uitvoerend, toerustend en beleidsvoorbereidend centraal team  Assen zoekt… met de zoekgebieden: 

communicatie, inhoud, organisatie, missie, zorg. 

11 In elke laag van de gemeenschap is voldoende ondersteuning en uitdaging nodig. Iedereen moet altijd op 

tenminste 1 persoon terug kunnen vallen.   

12 Er is een organisatie die achter de schermen faciliteert en die deelnemers uitnodigt en ondersteunt om bij te 

dragen. Veel schouders maken licht werk. 

13 Er is pr en communicatie en er zijn middelen (website, nieuwsbrieven, mededelingen op zondag, folders etc.) 

die deelnemers intern en mensen extern op maat informeren en enthousiasmeren. 

14 We willen een krachtige vrijwilligersbeweging zijn, ondersteund door een professioneel kader. Mensen 

(nieuwe instroom, kinderen, mensen die open staan om door te groeien in leiderschap) worden mee op weg 

genomen om te groeien in het ontdekken van hun gaven, het nemen van verantwoordelijkheid en het     

groeien in capaciteit.  

15 Er is een goed ingerichte en functionerende ‘pijplijn’ voor leiderschaps-                                                              

ontwikkeling. Dit is een proces van: werven, trainen, inzet en evaluatie.  
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16 Er is centraal een plek van ontmoeting op zondag en van toerusting, ruimte om te kunnen  

werken met centrale teams. Er zijn faciliteiten nodig die de beweging  versterken en de basis  

vormen voor een  Hartverwarmend centrum . Een zich vermenigvuldigend netwerk van missiegroepen  

    heeft dit nodig. Het hartverwarmende centrum zal een thuis zijn, een kernfamilie, een herberg,                      

    een toerustingscentrum, een plek waar gebeden wordt, gegeten, getraind, gelezen uit het woord  

van God, gedeeld, gemotiveerd en gefaciliteerd. Vanuit het hartverwarmend centrum wordt  

de visie getoetst, levend gehouden. De kracht van een verbonden netwerk is dat centraal een  

aantal randvoorwaarden geregeld kunnen zijn.  

17 De verschillende groepsgroottes vullen elkaar aan en hebben hun eigen rol en karakter binnen het netwerk. 

Het centraal aanbod van diensten op zondag en cursussen (zoals Alpha-cursussen, marriagecourse, weet 

hoe je date etc.) en het functioneren van de missiegroepen moet elkaar versterken en aanvullen.  

18 Missie – het voertuig voor missie is de missiegroep. Elke missiegroep heeft een missie voor een geografisch 

gebied of een doelgroep. Vragen daarbij: waarvan breekt je hart of waar gaat je hart sneller van kloppen? 

Het centrum is ondersteunend. Het helpt bij het ontdekken van missies, initieert het vormen van nieuwe 

groepen op basis van missies en zorgt voor een aanvullend aanbod van cursussen.  

19 Klein beginnen – In de manier van werken vanuit missiegroepen willen we mensen aanmoedigen om met 

hun verlangen/passie aan de slag te gaan. We willen aansluiten bij wat er al is, randvoorwaarden creëren, 

maar laat het maar klein beginnen. Iets kleins kan groeien. Een structuur- en cultuurverandering laten we het 

liefst klein ontstaan vanuit pilots.  
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 6    Wat is er nodig? 

Gericht op 2020 zijn er randvoorwaarden en faciliteiten nodig, een team en de financiën om op weg te gaan en de 

juiste stappen om daadwerkelijk te gaan bouwen. In dit hoofdstuk beginnen we met een basisscenario. Op basis van dit 

scenario worden plannen gemaakt die we uitwerken in een jaarcyclus met jaarplannen, zodat we steeds blijven volgen 

wat er daadwerkelijk ontwikkelt en we in proces blijven.  

 

Het doordenken van de mogelijke ontwikkeling van het aantal deelnemers en missiegroepen geeft ons zicht op zaken 

zoals: 

- welke medewerkers en hoeveel mensen zijn er nodig om leiding te geven aan een groeiende groep?  

- wat is er nodig om dit te initiëren en faciliteren vanuit een bestuur en medewerkers ? 

- wat betekent dit voor het gebruik van gebouwen? 

- hoe zou dat financieel gedragen kunnen worden? 

 

We realiseren ons dat dit een gevoel van ‘maakbaarheid’ op kan roepen. En dat is het niet! We staan open voor de   

werking van de Geest. Het gaat niet om de aantallen en tegelijk: Als Assen zoekt… organisch groeit en vrucht draagt, als 

we de droom voor 2020 in gedachten houden dan willen we ook voorbereid zijn op groei.  
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1  Basisscenario ontwikkeling richting 2020 

* Dit is ‘een’ groeiscenario. Het zou gematigder kunnen door bijvoorbeeld een gemiddelde groeiverwachting te 
hebben van 20-50 mensen per jaar. Dan komt het aantal deelnemers in 2020 uit tussen de 300 en 500. Het zou ook 
exponentieel kunnen groeien of een groei van 50% per jaar waardoor het aantal in 2020 op bijna 2000 deelnemers 
komt.  

Jaar Deelnemers Groei/prognose* Missie- Deelname Alpha-cursus 

2009 20     20 -  2x10 

2010 40 100% 1 20 -  2x15 

2011 70 75% 1 20 -  1 cursus 

2012 110 25% 4 30 -  2x15 

2013 140 25% 5 30 -  2x15 

2014 175 25% 6 30 -  2x15 

2015 220 25% 8 40 -  2x20 

2016 275 25% 10 50 -  2x25 

2017 340 25% 13 60 -  2x30 

2018 425 25% 17   

2019 530 25% 21   

2020 660 25% 25   
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Jaartal Deel-

nemers 

Missiegemeen-

schappen 

2007 1200 22 

2008 1300 40 

2009 1700 60 

2010 2100 80 

2011 2500 120 

2012 3000 180 

Calling Sheffield back to God…
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http://www.stthomaschurch.org.uk  

De groei van St. Thomas Church Philadelphia in Sheffield heeft een aanloopfase gehad in de periode daarvoor. De groei 

komt niet uit de lucht vallen. Uiteraard is het een zegen die God geeft! Maar het is ook het effect van het aangaan van 

relaties (persoon van vrede), werken vanuit missie, consequente toerusting, inzet pijplijn enz. die uitwerkt in een groei die     

doorzet op de langere termijn.  

 

2  Bestuur/raad  
We hebben ook nagedacht over de rol van het bestuur. We zien een bestuur/raad voor ons met daarin mensen die 

wijsheid en inzicht hebben en die op hoofdlijnen de strategie kunnen vaststellen en toetsen. Mensen die zorg hebben 

voor de opbouwwerker en het team daar om heen en die aanvoelen wat er speelt in de groep(en). Bestuurders die 

vanuit hun hart discipelen van Jezus willen zijn. Die gaandeweg de jaren steeds meer voortkomen uit de ‘pijplijn’ van 

Assen zoekt… Mensen die de stem van God willen verstaan en van daaruit prikkelen,                                                       

toezicht houden en die bij crises knopen doorhakken in lijn met de vastgestelde missie,                                                   

visie, waarden en voertuigen, droom en strategie. 
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3  Team Assen zoekt… 

Er is een gevarieerd team nodig dat als een familie functioneert en een voorbeeld is voor anderen. Er zijn mede-     

werkers nodig die elkaar aanvullen en tevoorschijn halen. Ze borgen inhoud, proces en procedures kwalitatief. Het 

zijn mensen die -   op basis van 1. karakter 2. competenties 3. capaciteit 4. roeping  

5. goede onderlinge chemie/klik - faciliteren en toerusten om de beweging sterker te maken. Er zijn in dit centrale 

team verschillende rollen en competenties nodig. Het doel is dat personele inzet bijdraagt aan groei (kwalitatief en 

kwantitatief), die er op gericht is dat mensen worden toegerust.  

 

3.1  Tentenmakers 

We passen het principe toe van de apostel Paulus die, door als tentenmaker te werken, in ieder geval gedeeltelijk in 

zijn onderhoud kon voorzien. Dat betekent dat voor het team van Assen zoekt… mensen worden uitgenodigd om, 

naast hun baan, een deel van hun tijd beschikbaar te stellen. Dat kan zijn op vrijwillige basis. Om de kwaliteit en      

continuïteit te borgen, kunnen sleutelposities ingevuld worden door mensen die een deel van hun inkomen vanuit 

de gemeenschap ontvangen. We verwachten van hen dat ze dat steeds doen in combinatie met een andere bron 

van inkomsten. Mensen hebben een baan – bijvoorbeeld in het team vanuit Nederland zoekt…, of ze werken als   

docent, coach, fractielid of wat dan ook en stellen een deel van hun tijd beschikbaar of zijn in deeltijd verbonden aan 

Assen zoekt…  

 

3.2  Voortdurend opleiden 

Uitgangspunt is dat we voortdurend bezig zijn met het opleiden van mensen van binnen uit. Nieuwe leiders komen 

vanuit eigen geledingen en hebben binnen Assen zoekt… geleerd om leerling van Jezus te zijn en van daaruit       

ontwikkelen ze zich. We willen toegroeien naar een natuurlijk proces van  

– werven -> trainen -> inzetten ->   evalueren. Deelnemers worden uitgedaagd en ondersteund om te groeien in het 

ontdekken en ontwikkelen van hun gaven en het nemen van verantwoordelijkheid.  
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L(eider)1 Iedereen kan tenminste één ander persoon leiden en helpen 

L10 Een gastvrij en hartelijk persoon die verantwoordelijkheid draagt voor een huiskamergroep 

van 5-12 personen. 

L30 Iemand die leiding geeft aan een missiegroep van 15-40 personen en daarbinnen leiding 

geeft aan een team met 2 of meer L10 leiders. Iemand die visie kan overdragen. 

L100 Iemand die verbindend is en leiders van meerdere missiegroepen coachend kan ondersteu-

nen en leiden. 

L100+ Iemand die leiding kan geven aan een groeiend netwerk van 100-500 mensen. 

3.3  Sleutelposities 

Voor sleutelposities willen we mensen gedeeltelijk vrij stellen. Als we doordenken vanuit het perspectief van 2020   

denken we aan: 

 

1 Voorganger/opbouwwerker (50%-80%) die de Oikos vormt in het hart van de organisatie, moet een groep 

 van 500+ kunnen leiden. Integraal kunnen denken, gericht zijn op het overdragen van visie, coachen, en 

 inspirerend kunnen spreken.  

 

2 Voorganger/opbouwwerker (50%/80%) die aanvullend op de andere voorganger is. Die bij groei een 

 tweede Oikos vormt en op een gegeven moment de voorganger kan vervangen of opvolgen.                          

 Aandachtsgebied: kinderen en jongeren.  

 

 



29 

 

Aantal 
deel-
nemers 

Missie-
groepen 

Oikos L10 L30 Voor-
ganger 
1 Fte 

Voor-
ganger 
2 

Organi-
satie/ 
Commu-
nicatie 

Muziek/ 
Crea-
tieve 
vormen 

Jaar Formatie t.o. 
deelnemers 

100 4 1 6 4 0,4         0,2 per 50 

150 5 1 10 5 0,4 0,2     2013 0,2 per 50 

200 6 1 14 6 0,4 0,2 0,2 0,2 2014 0,25 per 50 

300 10 2 25 10 0,5 0,5 0,3 0,2 2015 0,2 per 50 

400 14 2 35 14 0,6 0,5 0,3 0,2 2017 0,2 per 50 

500 18 2 45 18 0,8 0,6 0,4 0,2   0,2 per 50 

600 24 3 55 24 0,8 0,7 0,7 0,2   0,2 per 50 

700 30 3 65 30 0,8 0,8 0,8 0,2 2020 0,2 per 50 

3 Organisatie (50-80%) Iemand die randvoorwaarden creëert voor deelnemers om met elkaar de organisatie te 

 vorm te geven. Hij/zij kiest niet iemand die zelf steeds de uitvoerder is. Hij/zij zorgt achter de schermen dat 

 alles geregeld en georganiseerd is op het gebied van administratie, financiën, communicatie, gebouwen, 

 draaiboeken etc. Hier omheen is er vrijwillige inzet van stafleden die daarvoor een vrijwilligersvergoeding 

 kunnen Krijgen In de vorm van stagiaires, jaarvrijwilligers.  

 

4 Muziek/creatieve vormen (20%). Muziek is een belangrijk middel voor mensen om de verbondenheid met 

 God te ervaren. Dit doe je door muziek te maken, te luisteren en mee te zingen. Mensen worden               

 gestimuleerd  en toegerust in het aanbidden van God en in het maken van muziek.  
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4  Accommodaties  

Assen zoekt… heeft een eigen thuisbasis nodig. Een hartverwarmend centrum waar mensen wonen en werken, 

dat een toerustingscentrum is en waar centrale samenkomsten zijn. Er worden cursussen gegeven en voor               

missiegroepen is het één van de plekken waar ze gebruik van kunnen maken om hun missie te realiseren. Daar-

naast hebben de missiegroepen decentraal ontmoetingen. Maaltijden in huizen, clubs, activiteiten in huizen, buurt-    

centra etc. We willen missiegroepen uitdagen om een of twee keer per maand op zondag met de eigen groep 

samen te komen op een locatie die aansluit bij de missie.  

*Bij de uitwerking van deze plannen groeit een visie om de krachten te bundelen van Assen zoekt… als uitvalsbasis 

en trainingscentrum voor het werk van Nederland zoekt…   

4.1 Eisen voor een ruimte vanuit Assen zoekt… 

1 Het moet ervaren worden als een plek waar de familie van Assen zoekt… leeft. Er wonen mensen in (de 

 buurt van) het centrale centrum die dat familie zijn neer zetten. 

 2  Er moeten (Alpha)cursussen gegeven kunnen worden voor 30 – 50 personen die in groepen uiteen        

 kunnen gaan. 

 3 Er moet gekookt kunnen worden voor groepen mensen.  

 4 Het moet de plek zijn voor ‘Assen leert’ - cyclisch moment voor training, ontmoeting en plannen maken 

 voor teams van de  missiegroepen. 

 5  Er is ruimte voor het team en deelnemers van Assen zoekt… om te ontmoeten, vergaderen, te bidden, gas

 ten te ontvangen, te eten, te werken, huddels te houden. 

 6 Voor en vanuit diverse doelgroepen kunnen activiteiten georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld    

 spelletjesavonden, filmavonden enz. 

 7 Er moet een ruimte zijn om spullen zoals apparatuur, voorraden e.d. te laten  

  liggen en op te slaan. 
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Aanvullend daarop: 

7.  De Ontmoeting op zondag kan op dezelfde locatie of eventueel op een andere locatie in Assen             

 plaatsvinden. De missiegroepen zijn en blijven het hart van Assen zoekt… Voor gezamenlijke momenten van de 

 missiegroepen moet er ruimte zijn, met name op zondag. Op dit moment is dat het Gomaruscollege met  een 

 capaciteit tot ongeveer 150 deelnemers. Er vanuit gaande dat er steeds gasten aanschuiven die eens komen     

 kijken, verwachten we als deelnemers in ontmoetingen: 

4.2  Samenwerking met Nederland zoekt…                                                                                       

Als Assen zoekt… hebben we een nauwe verbondenheid met Nederland zoekt… We willen ons blijven                  

ontwikkelen als een gemeenschap waar mensen kunnen proeven aan de principes die Nederland zoekt…. uidraagt 

en die ook in dit plan zijn verwoord. We zijn deelnemer in de leergemeenschap en passen de meeste waarden, 

voertuigen en principes toe die vanuit het leertraject worden aangereikt – mede vanuit 3Dm in  Sheffield.           

Nederland zoekt… heeft ook Assen als thuisbasis gekozen, net zoals Sheffield dat is voor Engeland. Dit,                    

zodat Nederland zoekt… kan werken, leven, trainen en leergemeenschappen houden, in een plaats waar de  visie,      

waarden en voertuigen in de praktijk functioneren.  

Groei van het aantal deelnemers in relatie tot het aantal bezoeker op zondag 

  Zondag Totaal deelnemers (december) 

2013 100 140 

2014 130 175 

2015 160 220 

2016 200 275 

2020 400 660 
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5   Financiering vanuit welke basis?  

In de Bijbel wordt gesproken over het geven van tienden voor de dienst aan God en daarnaast het geven voor de 

arme, de wees en weduwe en de vreemdeling. We willen graag dat mensen gegrepen zijn door de gemeen-

schap, de missie en visie van Assen zoekt… en van daaruit van harte willen bijdragen. De  bijdragen zijn de           

basisstroom voor de financiering. Als richtlijn dagen we mensen uit om een tiende van hun netto inkomen weg te 

geven en waarbij 5-6% van dat inkomen gegeven wordt aan Assen zoekt... Een deel van de inkomsten wordt via 

landelijke afdracht bestemd voor doelen in binnen en buitenland. Inkomsten worden ook gebruikt voor              

specifieke projecten gekoppeld aan de missies van Assen zoekt… Op basis van de geschetste ontwikkelingen en 

benodigde inzet is wordt een meerjarenbegroting en dekkingsplan opgesteld. 

 

In de jaren 2013-2015 ontvangt Assen zoekt… financiering vanuit Deputaten evangelisatie en partnerkerken. Bij de 

financiële doordenking willen we naast deelnemersbijdragen, subsidies en donaties ook kijken naar                 

mogelijkheden om inkomsten te generen door acties, slim gebruik van gebouwen bijvoorbeeld met      

Nederland zoekt… of met andere kerken of initiatieven in Assen waardoor kosten gedeeld kunnen worden.  
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Er is al veel in gang gezet binnen Assen zoekt... We bouwen verder en er kan dankbaar gebruik gemaakt worden 

van wat er al beschreven en ontwikkeld is. We noemen daarom als eerste ook dat we consequent willen versterken 

wat er is. 

Het hebben van een droom is niet iets dat beperkt kan blijven tot een mooi plan, of dat beperkt kan blijven tot een 

bestuur, team of opbouwwerker. De droom moet gaan resoneren bij alle deelnemers en het vraagt betrokkenheid 

en steeds de uitnodiging: wil je meedoen? 

Werken aan die droom is vooral ook een geestelijk proces waarbij we ons steeds willen laten voeden en luisteren 

naar God en Hem willen aanbidden.  

We beseffen dat alles niet in een keer uitgewerkt wordt. We willen graag een dynamisch proces waarin we       

consequent het proces van de leercirkel willen volgen. Wat is er nu? (observeren, reflecteren) Wat zou er kunnen? 

(bespreken, plan maken) Wat gaan we daadwerkelijk doen? (korte termijn plannen, aanspreekbaar willen zijn en 

daadwerkelijk doen)  

We willen ons niet laten opjagen of overbelast raken. Een balans tussen inspanning en rust moet in ons gaan     

zitten. Daarom willen we speerpunten benoemen met verantwoordelijken per onderdeel en een tijdpad. De  

speerpunten komen jaarlijks cyclisch terug of vragen (eerst) om een projectmatige aanpak. We benoemen de    

gebieden/speerpunten die in gang gezet of uitgebouwd moeten worden. Na feedback en input van bestuur, 

team en meedenkers zal dit worden uitgezet (matrix met doelstellingen per onderdeel, wie, wanneer, hoe). 

7     Stappen zetten 
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Speerpunten: 

1 Bouwen aan een hartverwarmend centrum voor Assen zoekt… - fysiek en mentaal. Faciliteiten waar Assen 

zoekt… een ‘thuis’ heeft, waar geleefd wordt door een kerngezin en waar een bredere groep mensen bij     

betrokken is, die als een uitgebreide familie met elkaar op trekken. Een centrum met inspirerende samenkom-

sten en met training, toerusting, inhoudelijke materialen, organisatie en communicatie om de beweging via        

missiegroepen te versterken. Bouwen vanuit relaties en coaching als basis voor de uitdaging aan mensen om 

mee verantwoordelijkheid te nemen. 

 

2 Bouwen aan een cultuur van discipelschap – mensen leren zelf de stem van God te verstaan, durven elkaar 

aan te spreken en te betrekken (Gods spreken wordt bevestigd door middel van de gemeenschap) en op basis 

daarvan te handelen. Consequent werken vanuit huddels. Groei door een inhoudelijke lijn waarmee mensen 

zelf kunnen werken aan geestelijke verdieping. Handvatten voor gesprekken in huisgroepen en voor            

persoonlijke verwerking.  

 

3 Missiegroepen/huisgroepen versterken en opschalen als centrale voertuig voor verdieping, missie en            

onderlinge zorg.  

 

4 Leiderschapspijplijn ontwikkelen als basis voor duurzame relaties en groei met het toekennen van duidelijke 

rollen en het organisch meenemen van nieuwe leiders, het kader te vormen voor missiegroepen, huisgroepen, 

bestuur en voor het centrum.  
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5 Opbouwen van een gezonde financiële basis passend bij de cultuur van discipelschap (2) dat is ook een cultuur 

van delen. Vanuit een cyclisch proces aan de financiële basis werken waarbij mensen deelgenoot worden     

gemaakt van de visie, de voornemens, de kosten en de benodigde inkomsten. 

 

6 Zorg en aandacht en toerusting voor kinderen en jongeren leeftijd 0-20/25. Heldere visie verwoorden,          

toegewijde medewerkers, inbedding in missie groepen en eigen clubs die een balans hebben tussen boven, 

binnen en buiten en een inhoudelijke lijn bevatten.  
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Postbus 789 

9400 AT Assen  

info@assenzoekt.nl 

www.assenzoekt.nl 


