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Een christelijke boekwinkel in Assen, helpt u mee? 
 

Wat een raar begin van 2021! Bijna iedereen zit thuis, veel winkels zijn nog gesloten, 

veel kerken zijn niet meer open, online lessen, online inkopen en online kerkdiensten. 

Maar gelukkig zijn er ook veel mooie initiatieven waarvan deze er één is! 

 

Een plek van hoop en vrede, een plek waar het Licht te vinden is, een plek waar 

iedereen welkom is, een plek om opgebouwd en bemoedigd te worden. Daar word 

je toch blij van?! Dat willen we bereiken met het opzetten van een christelijke 

boekwinkel in Assen. We zijn in gesprek met twee verhuurders over een mooi pand in 

het centrum van Assen. Ons doel is om in juli 2021 te openen. Zonder uw hulp gaat 

dat echter niet lukken! 

 

Juist in deze rare tijden van onzekerheid, angst, eenzaamheid en ziekte geloven wij 

dat een christelijke boekwinkel in Assen een plek kan hebben. Ja, het zijn onzekere 

tijden en ja, er sluiten juist veel winkels. Toch geloven we dat het wel kan, namelijk als 

we als christenen samen werken. 

 

Stichting Christelijke Boekwinkel Assen bestaat nu anderhalf jaar. De kern bestaat uit 

drie dames uit verschillende kerken uit Assen, ondersteunt door diverse mensen met 

elk hun eigen expertise. Samen hebben we geloof voor dit project.  

 

We willen graag de eenheid van Jezus’ Lichaam in Assen laten zien. Dit willen we 

o.a. bereiken door onze gezamenlijke inspanning en door te werken met vrijwilligers 

afkomstig uit allerlei kerkelijke gemeentes in Assen en omstreken. Door de steun die 

we van u en andere christenen ontvangen, laten we die eenheid zien. Helpt u mee 

dit wonder te realiseren? 
 

Waarom?  

• Omdat we samen het Lichaam van Christus vormen en we elkaar tot hand en 

voet mogen zijn; 
• Omdat er een enorm getuigenis van deze winkel uit kan gaan als die, juist in 

deze onzekere tijden, opgezet en ondersteund wordt door christenen samen. 

Dat we laten zien dat we samen één kunnen zijn en hoop hebben voor de 

toekomst; 
• Omdat een christelijke boekwinkel een gemis opvult in christelijk Assen en 

omstreken. 
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Wat willen we bereiken? 

• Opbouwen en versterken van het geloof van christenen in Assen en omstreken 

d.m.v. verkoop van Bijbels, christelijke lectuur, cadeaus, kaarten e.d.; 
• Een ontmoetingsplaats in de winkel creëren waar iedereen welkom is en zich 

welkom voelt; 
• Zichtbaar aanwezig zijn als christenen, als getuigenis in (de winkelstraat van) 

Assen. 
• Eenheid bevorderen onder christenen in Assen en omstreken door over 

kerkmuren heen te kijken. 

 

Hoe kunt u helpen? 

• Allereerst willen we u vragen om uw gebed. Zonder gebed zijn we als 

bouwlieden die tevergeefs zwoegen aan de bouw van een huis (Ps.127:1); 

• Daarnaast willen we zo vrijmoedig zijn om u te vragen om een gift. We streven 

naar een bedrag van €70.000,- om te kunnen starten met de winkel. Op onze 

website kunt u in ons ondernemingsplan lezen waar dit bedrag uit bestaat.  

U kunt uw donatie overmaken op Bankrekeningnummer: NL75 RABO 0342 3632 

12  of zie ook onze crowdfunding-actie via onderstaande QR-code of deze link: 

https://www.doneerdoel.nl/actie/3279/christelijke-boek-en-cadeauwinkel-in-

assen, of via de onderstaande QR-code. Doet u mee? 

• U kunt ons ook steunen door vanaf heden uw kerkelijke inkopen bij ons te doen, 

zoals Bijbels, Bijbelstudiemateriaal, kerstboekjes voor de kinderen, kaarten voor 

zieken, doop of belijdenis. Ook een boekentafel bij uw gemeente-activiteit 

behoort tot de mogelijkheden; 

• En verder kunt u ons steunen door een informatiekanaal voor ons te zijn 

waardoor wij een oproep kunnen doen voor vrijwilligers voor de boekwinkel en 

waarbij wij onze activiteiten kunnen promoten. Wij willen ook graag een 

informatiekanaal voor úw activiteiten zijn door die aan te kondigen in onze 

winkel 

 

We willen zoveel mogelijk kerken in Assen en omstreken en christelijke ondernemers 

benaderen. Wilt u ons initiatief ook bekend maken onder de leden van uw 

gemeente? 

Wij nemen binnenkort contact met u op om te vragen of u ons wilt ondersteunen. 

Wilt u contact met ons opnemen: ons emailadres is stichting.cba@gmail.com. 

Telefonisch zijn we te bereiken op: 06-11201843 (Wietske Nienhuis) of 06-46376161 

(Anja Koops).  

Ons rekeningnummer vindt u onderaan deze brief. Zie ook onze internetpagina 

www.stichtingcba.nl. Ook vindt u hierop ons ondernemingsplan. 

 

We hopen dat u samen met ons wilt bouwen aan een stukje 

hoop voor Assen! 

 

Namens Stichting Christelijke Boekwinkel Assen, 

 

Janny Bulder, Anja Koops en Wietske Nienhuis 
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