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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Assen zoekt over 2019. Een bijzonder jaar voor Assen 

zoekt. Dit jaar dringt het besef door dat we groter groeien en dat daar een andere 

manier van pionieren voor nodig is. We starten dit jaar met het schrijven van het 

beleidsplan 2020-2025 waarin we onze visie verwoorden en lijnen uit zetten voor de 

toekomst. We blijven ons daarbij steeds afvragen wat God ons zegt. Vanuit discipelschap 

en verbinding willen we de goede keuzes maken voor de toekomst van Assen zoekt.  

 

2019 was een heel inspirerend jaar waarin we elkaar ontmoeten op de zondagen en in de 

huisgroepen, waarin we het leven delen met elkaar. Inspirerend door al de nieuwe 

mensen die mee zijn gaan doen en hun eigen creativiteit en inbreng meenemen. 

Insprirerend door het boek ‘Een kerk die kan -zoek de bloei van je buurt’ geschreven 

door Rudolf Setz en Marten van der Meulen gebaseerd op hun ervaringen bij Assen zoekt, 

dat in 2019 uitkwam. Insprirerend door de samenwerking met de PKN waarin dit jaar 

vanuit beide kanten geïnvesteerd is. Insprirerend door de kleine verhalen van mensen 

die grote waarde hebben. 

 

In onze diversiteit en veelkleurigheid vormen we samen het lichaam van Christus. Of 

zoals Paulus zegt: “Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal 

dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder 

apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de 

genade die ons geschonken is.” (Romeinen 12:4-6a) 

 

Bestuur van Assen Zoekt; Wilfred ter Velt, Anja Reker, Arko Mossel, Rudolf Setz en 

Lianne van der Meulen 

2. Assen Zoekt in cijfers 
 2019 

 1 januari 31 december 

Deelnemers 196 238 

Belangstellenden 54 62 

Totaal betrokkenen1 243 287 

   

B
e
tr
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k
k
e
n
e
n
 

Geslacht   

Man 126 143 

Vrouw 117 144 

Relatie   

Jonger dan 21 jaar 46 42 

Alleengaand (en >= 21) 28 38 

Onbekend (en >= 21) 80 98 

Getrouwd/ relatie (en >= 21) 88 109 

Achtergrond   

Nederlands 224 253 

Anders 19 34 

Leeftijd   

0-3 17 18 

4-10 29 39 

11-16 23 26 

17-25 18 15 

26+ 100 114 

Onbekend 56 26 

 
1 Vanwege enige overlap in de categorieën is het Totaal betrokkenen ongelijk aan de optelsom van Deelnemers 
en Belangstellenden. 
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CGK belijdende leden 94 92 

CGK doopleden 59 70 

Totaal CGK-leden 153 162 

    

Alphadeelnemers 17 34 

 

 

2018 

    

 

2019 

    
 

 

3. Alpha 
We gaan met Alpha een nieuwe fase in. In april 2019 wordt er gestart met tien Alpha 

groepen. In het najaar zijn er ook nog twee Farsi-talige groepen gestart. Alpha vindt nu 

plaats in de huizen. Middenin de wijken. Daardoor komt er een soort beweging op gang. 

Een beweging van mensen die buurgenoten uitnodigen om mee te doen met de cursus. 

Een beweging van mensen die de Alpha-cursus doen samen met personen met een 

andere taal of cultuur. Een beweging van mensen die koken voor een Alpha groep. Ook is 

er een youth Alpha groep gestart waarin zo’n 15 tieners participeren. In totaal gaan we 

komende tijd met zo’n 100 mensen onderweg.  

4. Familieberaad 
Tweejaarlijks in januari en mei wordt er door het bestuur van Assen Zoekt een 

familieberaad gehouden. Hierin informeren we de deelnemers over de gang van zaken 

binnen Assen Zoekt. De financiële situatie d.m.v. de begroting wordt besproken. We 

blikken terug, stellen mensen voor en we zorgen voor een actueel thema wat op dat 

moment leeft en wat we interactief bespreken. 
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In 2019 is er in januari en december een familieberaad gehouden, het familieberaad van 

mei is afgezegd. Rond de veertig mensen bezoeken het familieberaad. In januari is naast 

de al genoemde zaken hierboven, de nieuw penningmeester voorgesteld, Dhr. Ter Velt. 

Esther Meijnen vertelt over het beleid van het jeugdwerk en Lianne van der Meulen blikt 

met ons terug op het feestelijke “10 jaar Assen zoekt”. Deze avond gaan we in kleine 

groepen spreken over wat het met ons doet dat we een interculturele gemeenschap zijn. 

Het wordt als prettig ervaren dat alle facetten benoemd kunnen worden. 

In december zet Esther Meijnen een sfeervolle situatie van Godly play neer zodat we 

hiermee kennis kunnen maken. Jenst Jan Mertens doet praktische voorstellen voor het 

contact tussen de verschillende culturen n.a.v. het vorige familieberaad. 

5. Intercultureel 
2019 was een belangrijk kantelpunt in het intercultureel zijn van Assen Zoekt met 

verspreid meer dan 100 verschillende bezoekers met een migratie achtergrond. Steeds 

meer migranten zijn gegroeid van bezoeker naar deelnemer met een taak en een 

verantwoordelijkheid. Er hebben mooie ontmoetingen plaatsgevonden tussen 

Nederlanders en mensen van andere culturen d.m.v. kookworshops, spelletjesmiddagen, 

Alpha cursussen en zondagse ontmoetingen. De eerste migranten zijn nu lid van 

een huisgroep en 15 migranten hebben de stap genomen om zich te laten dopen. Een 

feest! Na 2019 komen er geen financiën meer binnen via fondsen voor het interculturele 

werk. We gaan zoeken naar financiën om dit werk doorgang te laten vinden. Er is in 2019 

en de jaren daarvoor veel geïnvesteerd en het is nu zaak om dit te gaan borgen. Zonder 

financiële middelen is dit een uitdaging. 

6. Jeugdwerk 
Esther Meijnen haar benoeming wordt verlengd met een jaar voor de leeftijd 0-14. Gert 

van de Bos krijgt uitbreiding van uren voor de 14+ groep.  

Het jeugdwerk is een deel van Assen Zoekt waarin veel gebeurt. 

Naast de oppas tijdens iedere zondagse bijeenkomst is er “Bruisend 4-10”. Bruisend is 

verdeeld in 2 leeftijdsgroepen: 4-6 jaar (groep 1 t/m 3 van de basisschool) en 7-10 jaar 

(groep 4 t/m 7 van de basisschool). Het visiedocument “Jeugd vindt God” door Lianne 

van der Meulen, Riette Holtman en Jarno Holtman (uit 2015) is aangevuld met als basis 

de tekst uit Timoteüs 4:12. Kinderen zien we als de leiders van de toekomst. Juist in 

deze tijd waarin kinderen zo ondergesneeuwd worden door alles wat op ze afkomt willen 

we graag dat kinderen bij Assen Zoekt zich veilig voelen en dat we samen ontdekken wat 

het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Voor de zondagse ontmoeting betekent 

dit dat kinderen onderdeel van het grote geheel zijn. Het onderwijs van de kinderen sluit 

aan bij de volwassenen en vice versa. In het kinderwerk zijn er een aantal tieners die 

meedraaien in het kinderwerk team en op deze manier groeien in hun 

verantwoordelijkheid en leiderschap.  

De jongste groep van Bruisend werkt met de methode Promiseland. Deze methode helpt 

kinderen op een creatieve manier hun geloof handen en voeten te geven en sluit aan bij 

hun belevingswereld. Deze methode is tijdelijk. De oudste groep van Bruisend werkt met 

de methode Godly play waarin het bijbelverhaal centraal staat. Deze methode werkt 

vanuit rust en stimuleert kinderen op hun eigen manier te ontdekken wat God tot hun te 

zeggen heeft. Doordat de verteller het verhaal uitbeeldt met vertelmateriaal duik je als 

het ware in het verhaal. Deze manier van werken sluit aan bij de visie van Assen Zoekt 

waarin de zoektocht van elk individu centraal staat en we geen normen aan een ander 

willen opleggen. Dit is dan ook de reden dat deze methode na de zomervakantie in 2020 

bij de jongste groep geïmplementeerd zal worden. In het afgelopen jaar hebben Esther 

Meijnen en Boukje Heemstra de vereiste verteltrainingen gevolgd van Godly play, in 

2020 zullen zij de training verzorgen aan de overige leden van het kinderwerk team. 

Samen met de ouders en kinderen van Assen Zoekt is er Godly play materiaal en 

vertelkasten gemaakt. Hiermee hebben we de eerste verhalen verteld en ervaren. 
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Verder is er Rock Solid eens per twee weken op de vrijdagavond voor de leeftijd 10-13. 

Daarnaast vindt de groep van 14-18 gezelligheid en gesprekken bij de Solid Friends 

groep, ook op de vrijdagavonden. Solid Friends gebruikt ook de methode Reflect.  

Voor tieners/jong volwassenen is de huisgroep Boomhuis gestart. Zij gaan voor 

gezelligheid, lekker eten met elkaar, leuke activiteiten doen en verdiepende gesprekken 

over de bijbel of maatschappelijke items voeren. 

7. Zondagse ontmoetingen 
Bijna elke zondag komen we bij elkaar in de Open Hof. Bijna, want elke eerste zondag 

van de maand komen we bij elkaar in huisgroepen of netwerken, dat is in kleinere 

gemeenschappen. Op de zondagen volgen we een inhoudelijke lijn waarin thema’s 

besproken worden als de 10 geboden, een aantal psalmen, Filippenzen, Jakobus, de 

verhalen rondom Kerst en Pasen, maar ook vrouwen uit de Bijbel. Wat op zondag in de 

toespraak naar voren komt, wordt verder verwerkt in een schets die in de huisgroepen 

gebruikt wordt om over het onderwerp door te kunnen praten.  

 

Tijdens de ontmoeting is er ook dit jaar weer vertaling. Omdat de vertaling voor onrust 

zorgt tijdens de diensten, hebben we een vertaalcabine aangeschaft die in 2020 in 

gebruik genomen is.  

 

De muziekteams hebben een uitdagend jaar, omdat een aantal mensen uitvalt door 

ziekte of persoonlijke omstandigheden. Tegen het einde van het jaar komen de teams 

weer redelijk op sterkte. 

 

Als proef hebben we samen met de NGK Assen een top2000dienst georganiseerd. 

Diverse mensen van buiten de kerk hebben deze dienst bezocht. Dit initiatief wordt 

geëvalueerd om te kijken of en hoe we dit komend jaar ook weer, passend bij onze 

waarden, kunnen organiseren. 

 

Het bezoekersaantal van de zondagse samenkomsten is behoorlijk gestegen. Dat 

betekent dat de zaal te klein lijkt te worden. Maar ook de waarden van gastvrijheid en 

het kennen van elkaar onder druk komen te staan. Deze uitdaging wordt in het 

visietraject meegenomen om tot goede, bij het DNA van Assen Zoekt passende keuzes te 

komen. 

We zijn blij dat we op deze manier kunnen samenkomen en mogen proeven en ervaren 

dat God bij ons is. 

 

Op 8 september hebben we het nieuwe seizoen gestart met een gezellige lunch na de 

samenkomst. Alle huisgroepen nemen lunch mee + 10% extra, zodat we ook voor gasten 

genoeg hebben. Tijdens de samenkomst hebben alle huisgroepen zich voorgesteld. 

8. Huisgroepen en netwerken 
In het jaarverslag van 2018 staat dat de nadruk steeds meer komt te liggen op de 

huisgroep en minder op de missiegroepen. Deze ontwikkeling heeft zich in 2019 

voortgezet. Door de ervaring die we in 2018 hebben opgedaan zijn we er van overtuigd 

geraakt dat de visie van Assen Zoekt om de drie richtingen van verbondenheid vorm te 

geven (met God, met elkaar en de mensen om ons heen) natuurlijker en effectiever uit 

te voeren is vanuit de kleinere huisgroep dan vanuit een missiegroep. Vanaf Momentum 

(voorheen Assen Leert) in september is dit gepresenteerd als onze aangepaste visie voor 

Huisgroepen. Dit is samen met de aangepaste structuur gepresenteerd. Er is een 

document gemaakt dat duidelijk beschrijft wat een huisgroep binnen de visie van Assen 

Zoekt is, wat de functies zijn, wat er van de leiding wordt verwacht en wat zij 

aan ondersteuning mogen verwachten. Vanaf Momenttum in september 2019 spreken we 

over huisgroepen en netwerken.  

Eind 2019 zijn er bij Assen Zoekt veertien huisgroepen, waarvan er negen verbonden zijn 

in drie netwerken. Vijf huisgroepen die nog niet in een netwerk zitten worden centraal 
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gecoached. 

De cursus Aan Zet is afgerond in februari 2019 door de huisgroepen uit de wijk 

Vredeveld. 

 

9. Zorg 
Dit jaar hebben we met het project zorgcoördinatie weer een aantal grote stappen 

voorwaarts mogen zetten. Het document met uitgangspunten is in dit jaar tot een 

afronding gekomen. Het document brengt in kaart hoe in elke geleding van Assen Zoekt 

zorg speelt of kan spelen. Daarnaast geeft het een goede richting hoe je met name in de 

huisgroep voor elkaar kan zorgen. De uitgangspunten bieden ook bescherming aan de 

huisgroep om op een goede manier zorg te kunnen blijven geven. Een eerste avond is 

gehouden met de huisgroepleiders om hen te informeren hoe met deze uitgangspunten 

aan de slag te gaan. 

Daarnaast wordt de sociale kaart (overzicht van hulpverlening op diverse zorgthema’s) 

steeds verder aangevuld. Een niet te onderschatten rol op de achtergrond speelt hier de 

'focusgroep Zorg’ die hun wijsheid vanuit hun werkveld inzet in de opzet van de zorg 

binnen Assen Zoekt. 

Concreet hebben we in een aantal situaties kunnen helpen om zorg op te zetten of 

richting kunnen geven om zorg te kunnen behouden.  

Het project zorgcoördinatie zit duidelijk in de opbouw- en ontwikkelfase. Maar we zien 

dat we met de stappen die we mochten zetten, op de goede weg zijn. 

10. Partners 
Assen Zoekt wil steeds meer zelfstandig worden wb financien. Dit doen we door de 

financiële actie veel te communiceren en door deelnemers bewust te maken van hun 

verantwoordelijkheid. 

In het afgelopen jaar hebben we een aantal keer een vergadering gehad met 

verschillende kerken uit Assen, waaronder de CGK Assen, NGK Assen, PKN Assen en de 

GKV Assen. 

Tijdens deze vergaderingen delen we onze kennis, ervaring en onze uitdagingen. 

Verder sturen wij naar onze partnerkerken met enige regelmaat een nieuwsbrief waarin 

staat wat er binnen Assen Zoekt speelt. 

Dit jaar heeft de samenwerking met de PKN wijkgemeente Vredenoord verder vorm 

gekregen. 

Op 9 oktober werden we bezocht door Dik Brienen en Jaap Lof in het kader van de 

kerkvisitatie van de CGK. Zij hebben de maaltijd bij ons gebruikt. Vervolgens een 

gesprek gehad met beide voorgangers en hun vrouwen, Gert en Brenda van den Bos en 

Rudolf en Akke Setz. Daarna was het de beurt aan het bestuur van Assen zoekt om met 

hen te spreken. We hebben dit ervaren als opbouwende en fijne gesprekken. 

 

11. AVG 
Assen Zoekt moet natuurlijk voldoen aan relevante geldende wetgevingen. Zo ook aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG. Deze wet is op 28 mei 2018 

ingegaan en gaat vooral over de bescherming van de persoonsgegevens van de Europese 

burgers. In 2018 heeft de AVG werkgroep een aantal basisproducten opgeleverd. In 2019 

heeft deze werkgroep hierop een verdere verdieping en verbreding uitgevoerd. Denk 

hierbij onder andere aan het privacy statement, het verwerkingsregister, het Assen 

Zoekt-AVG-beleid. Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd en er is 

afstemming geweest met mensen die een taak binnen Assen Zoekt hebben. 

 

Hebben we dan nu alles helemaal gereed voor de AVG? Nou, nee. Om twee redenen niet. 

Ten eerste zijn nog niet alle stukken helemaal uitgewerkt: we hebben nog enkele 

stappen te maken. Ten tweede zijn er vanuit de praktijk, en dat kan zowel vanuit Assen 
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Zoekt zelf als daarbuiten zijn, signalen of gebeurtenissen te verwachten waarvan we 

vinden dat we onze AVG-implementatie verder moeten aanscherpen. Dat betekent dat 

we in ontwikkeling blijven aangaande de AVG implementatie. 
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12. Financiële exploitatie en balans 
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