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Het was de laatste jaren stil, heel erg stil, tot 
nu toe dan! 

Met het uitbreken van de Coronapandemie waren alle 
activiteiten in de Jozefkerk stilgelegd waaronder ook de 
vele geplande concerten etc. van de Stichting Sociale en 
Culturele Activiteiten (SCA).  
Een enorme tegenvaller niet alleen voor de Stichting maar 
ook een flinke domper voor de vele organisaties die bij 
ons hadden geboekt. 
In 2022 zijn we opnieuw opgestart om plannen uit te 
werken voor het hele jaar. 
Helaas waren gedurende die tijd, door allerlei persoonlijke 
omstandigheden, mensen ontvallen. Al snel werd duidelijk 
dat de “schwung” onder de enkele over gebleven 
bestuursleden eruit was.  
Het ontbrak aan motivatie om de schouders eronder te 
zetten. 

Terugkijkend waren voorafgaande aan de 
Coronapandemie de langdurige restauratie van het 
monumentale van Damorgel, de langdurige renovatie van 
de kerkzaal en de ingrijpende verbouwing van hal, keuken 
en zalencomplex gekoppeld aan het gebrek van 
aanmeldingen voor een bestuursfunctie, mede debet aan 
de ontstane situatie. 
Ooit begonnen met 9 bestuursleden waren er door 
genoemde omstandigheden nog maar drie over.  
Het organiseren en uitvoeren van een concert etc. vraagt 
veel inspanning en is onmogelijk uit te voeren door drie 
personen. Van meet af hadden we een enorme lijst met 
vrijwilligers ter ondersteuning tijdens concerten etc. Ook 
deze lijst is in de afgelopen periode met meer dan de helft 
verminderd. 

Het gehele bestuur besloot dan ook te stoppen met alle 
activiteiten, uitgezonderd de activiteiten die al 
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 Geplande activiteiten. 

3 maart 

Steenhuis Vastgoed Vve 
vergadering 

17 maart 

Vocalin Drenthe 

18 maart 

CMV Oranje, reunieconcert 

19 april 

1e samenwerking DNK, 
Somer kamerorkest. 

4 mei 

Oratoriumvereniging 

5 mei 

Bevrijdingsconcert 

1 december 

Stichting Muziekkamer 
Assen 
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gecontracteerd waren. 

Voor alle partijen en in het bijzonder voor alle organisaties 
die een optie hadden voor concerten etc. een bijzonder 
teleurstellend begin van 2022. 

Een doorstart! 

Het goede nieuws is dat mede door het College van 
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Assen 
(PGA) aan een doorstart van de SCA wordt gewerkt. 
Inmiddels hebben twee oud bestuursleden aangegeven 
aan te willen blijven, één als bestuurslid en de ander als 
adviseur. 

Ook zijn er van buitenaf 2 nieuwe bestuursleden bereid 
gevonden de schouders er weer onder te zetten en wordt 
er nog gezocht naar aspirant bestuursleden hetgeen zeker 
gaat lukken. 
De exacte taken en rollen in het Bestuur moeten nog 
verdeeld worden waarbij een bredere inzet van alle partijen 
die betrokken zijn bij de SCA voorop staat. 
Zo willen we in de administratieve zaken een beroep 
kunnen doen op het Kerkelijk Bureau van de PGA. 
In een later stadium zullen we u nader informeren hoe we 
als SCA zijn georganiseerd. 

Als SCA gaan we er tegenaan onder het motto: 
Ontmoeten, Verbinden en Inspireren. 
De Jozefkerk staat maatschappelijk midden in het Centrum 
van Assen en dat betekent dat netwerken in en om Assen 
een belangrijk item is voor de toekomst. 
Samenwerken met alle partijen in het netwerk en 
experimenteren om te bezien wat allemaal mogelijk is in de 
Jozefkerk. 
Maar ook de vele organisaties die in het verleden gebruik 
maakten van de Jozefkerk, met al haar faciliteiten, zijn 
opnieuw van harte welkom. 
Het zou mooi zijn elkaar weer te ontmoeten. 
Aan de linker boven kolom staan inmiddels alweer 
activiteiten gepland en deze zullen de komende tijd weer 
worden uitgebreid 

Reageren op dit artikel of heeft u andere vragen: 

cvk@pkn-assen.nl 

Of ga naar de website: 

www.sca-assen.nl 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Sociale Culturele Activiteiten. 
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Bestuur 

Arie Koopen 
Jan Edzes 

Thijs Zwiers 
Jan Drenth 

Adviseur: 
Henk Jan Lutgert 

Comite van aanbeveling: 

Anne Jan Zwart 
Harry Tupan 

Jannes Janssens 
Rikus Jager 
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