
Verslag van de onlinegemeenteavond Protestantse Kerk Assen 2 februari 2021 
Uitgezonden vanuit de Jozefkerk, opgenomen op 28 januari 2021 

 
Aanwezig in de Jozefkerk: Thilla Franken (voorzitter AK), Cor Kremer (AVO), Yvonne Lussenburg 
(verslag), ds. Peter van de Peppel (lid moderamen AK), Jenneke Span (samenvatting vragen gemeen-
teleden, hoofd Kerkelijk Bureau) 
Het bloemstuk is gemaakt door Henny Kosse. 
 
Opening en welkom 
Thilla Franken heet iedereen welkom op de gemeenteavond. In verband met de avondklok is deze 
gemeenteavond van te voren opgenomen, daarom is het helaas niet mogelijk om deel te nemen via 
de chat. Tijdens deze gemeenteavond zullen vragen van gemeenteleden die zijn binnengekomen na 
19 januari worden beantwoord. Vragen die binnenkomen na 28 januari 2021 zullen schriftelijk worden 
beantwoord. Vragen naar aanleiding van deze uitzending kunnen worden gezonden naar de scriba. 
 
Er zijn veel complimenten binnengekomen over de uitzending van de gemeenteavond op 19 januari. 
Sommigen hebben zelfs gevraagd om gemeenteavonden die over belangrijke onderwerpen binnen de 
PKA gaan, in het vervolg op deze manier uit te zenden.  
 
De vragen van gemeenteleden komen niet letterlijk aan de orde. Vragen die overeenkomen zijn sa-
mengevat door Jenneke Span. Zij zal de vragen tijdens de uitzending stellen. De vragen zullen wor-
den beantwoord door Thilla Franken en ds. Peter van de Peppel. 
 
1. Geloofskleurenontwikkeling 
Nu zijn er drie wijken, drie geloofskleuren. In het advies wordt gesproken over drie kerkgebouwen. 
Hoe gaat het met ‘perforatie’? Houd je zo de oude indeling niet in stand?  
In het advies wordt gesproken over het op weg gaan naar drie kerkgebouwen. Het is niet de bedoeling 
dat dit wordt gestuurd. Wat in het advies staat is niet bepalend. Het vertrekpunt is drie kerkgebouwen. 
Hoe e.e.a. over vijf jaar eruit zal zien, is nog niet bekend. Gemeenteleden hebben vrije keuze bij welke 
wijkgemeente zij zich willen aansluiten.  
 
2. Belang kleur of buurt 
Kringen rond geloofskleur zijn van belang, maar ook het kerkgebouw in de wijk/buurt als buurtcentrum. 
Wat is belangrijker: kleur of buurt? Hoe wordt hiermee rekening gehouden? 
De kerk is voor de gemeente van belang, maar ook voor de buurt. Eén van de kernfuncties van de 
kerk is om in de buurt aanwezig te zijn. Het is dus èn èn. 
 
3. Iedere geloofskleur eigen predikant? 
Welke mogelijkheden zijn onderzocht die het mogelijk maken om toch per ‘geloofskleur’ een eigen 
predikant te voorzien? 
Hoe wordt een opvolger voor ds. Koopmans gezocht? Mag de Jozefkerk dit niet meer zelf doen? 
Als er meer Assen-breed wordt gewerkt en niet meer vanuit wijkgemeenten: dan kan niet één wijk dat 
doen. Hoe gaat het dan met het beroepen van nieuwe predikanten? Hoe komen profielschetsen toe 
stand?  
De drie wijkgemeenten van de PKA hebben in de nabije toekomst dezelfde vraag over het beroepen 
van predikanten. In de komende jaren gaan vier predikanten met emeritaat: ds. Koopmans gaat in juni 
2021 met emeritaat, in oktober 2021 ds. Van de Peppel, ds. Harmsen gaat in 2022 met emeritaat en 
ds. Busschers in 2024. Wijkgemeente Jozefkerk is dus de eerste wijkgemeente die een vacature 
heeft. De voorbereidingscommissie voor het beroepingswerk van de Jozefkerk heeft contact gehad 
met het moderamen AK. Het moderamen AK heeft de voorbereidingscommissie de vraag meegege-
ven om te gaan bekijken wat voor wijkgemeente Jozefkerk nodig is, want dat weet een wijkgemeente 
zelf het beste.  
De AK gaat met de andere wijkgemeenten over de vacatures op dezelfde wijze in gesprek. AK en 
wijkgemeente denken samen na over hoe de vacature wordt ingevuld en hoe dit past in het huidige 
team predikanten en kerkelijk werkers van de PKA. Met elkaar wordt gezocht naar de beste invulling 
van de vacature voor de wijkgemeente en voor de PKA. 
 
4. Ieder voor zich of samen? 
Hoe zit het met de eigenheid van een wijkgemeente? Wordt die op termijn geëlimineerd? 



Er was op 19 januari aan het eind van de avond een opmerking waarin werd gevraagd of het niet 
wenselijk is de beroepingscommissie samen te stellen door leden van de PKA i.p.v. de eigen wijkge-
meente. Het is niet ondenkbaar dat er gemeenteleden zouden kunnen zijn die zich kandidaat stellen 
met als doen de identiteit van een vacante wijkgemeente te ondermijnen uit persoonlijk perspectief.  
De één heeft argumenten voor een profiel met traditionele kerkmuziek en bijbehorende professionele 
krachten waarop niet kan worden bezuinigd, een ander voor een open confessioneel profiel, wat toch 
zeker gewaarborgd moet blijven en waar een predikant bij gezocht moet worden. 
De verschillen tussen de geloofskleuren van de PKA worden moeten gekoesterd, het is niet de bedoe-
ling dat er in de toekomst één geloofskleur voor heel de PKA is.  
Ieder kerklid heeft zijn of haar eigen identiteit en hecht aan een bepaald gebouw, bepaalde voorgan-
ger, bepaalde theologische opvatting, een bepaalde geloofsopvatting.  
Het is belangrijk om vertrouwen in elkaar te hebben en de andere wijkengemeenten te zien als aan-
vulling op de eigen geloofsbeleving. Wees ervan bewust dat er andere invullingen van het geloof zijn. 
Het heeft grote voordelen om als grote gemeenschap te opereren. We kunnen ons een stadspredi-
kant, diaconaal werker, twee organisten met een conservatoriumachtergrond veroorloven, er is een 
waaier aan vormingsactiviteiten die weer van start kan gaan als corona voorbij is.  
Wij zijn samen het lichaam van de Heer, we vullen elkaar aan. Hier moeten wij ons de komende tijd 
bewust van zijn.  
Overigens maken jonge mensen minder onderscheid tussen de verschillende geloofskleuren/-
richtingen, het zegt hen niet zo veel.  
 
5. Stille reserves kerkgebouwen 
Kan er al iets gezegd worden over het perspectief na 2030 en wat er dan gebeurt met de stille reser-
ves die in de kerkgebouwen zitten? 
Op deze vraag kan nog geen antwoord worden gegeven. Deze vraag wordt doorgegeven aan het 
CvK. 
 
6. Hoe en wanneer worden de profielen vastgesteld? 
Het lijkt verstandig om binnen Assen drie ‘kringen van geloofskleur’ of drie onderscheidende profielen 
te ontwikkelen, zodat er op het kerkelijke vlak wat de kiezen blijft. In kerken met een duidelijke ‘smoel’ 
komen mensen die zich daartoe aangetrokken voelen. Vraag: hoe en wanneer worden de profielen 
van de geloofskleuren vastgesteld? En: als ze nog niet vaststaan, welke consequenties heeft dat voor 
de gemeenten die het eerst vacant raken? Welke mogelijkheden zijn onderzocht zodat elke geloofs-
kleur een eigen predikant krijgt? 
Het woord geloofskleur is een eigen leven gaan leiden. De preses heeft het liever over ‘het DNA’ van 
de wijkgemeenten. De huidige geloofskleur van een wijkgemeente is het startpunt van een nieuwe 
weg naar de toekomst. Dit is niet exact vast te stellen.  
De wijkgemeenten hebben ieder een profielschets opgesteld en de werkgroep Predikanten en Ge-
bouwen heeft van deze profielen kennis genomen. Deze profielschetsen zijn in de afgelopen tijd al 
weer bijgesteld. De Jozefkerk heeft bijvoorbeeld iets toegevoegd over de Jonge Kerk en wijkgemeen-
ten De Drieklank over de ontwikkelingen in Kloosterveen.  
De geloofskleuren zijn voortduren in beweging, het is een startpunt van de weg naar de toekomst. 
Over vijf jaar kunnen de geloofskleuren weer geheel anders zijn. 
 
7. Kleuren in de toekomst 
Nu is nog niet duidelijk waar de geloofskleuren op uitkomen. Wat voor kleur moet een predikant dan 
hebben? 
Op welke wijze wordt geborgd dat, door het toepassen van bovenwijkse predikanten en een gezamen-
lijke kerkenraad, de geloofskleuren behouden kunnen worden? 
De geloofskleur of identiteit van een wijkgemeente is voortdurend in beweging en ontwikkeling. In 
bijna alle wijken is bijvoorbeeld de paaskaars geaccepteerd. Dit was tien jaar geleden anders. Je kunt 
het nu wel vastleggen, maar over een aantal jaren is het weer anders.  
Het is aan de wijken om zelf vast te stellen welke kleur of identiteit zij hebben. De verschillen zullen 
zoveel mogelijk bewaard moeten worden en aansluiten bij het geloof van de mensen. Elke wijkge-
meente kiest een predikant die bij de wijkgemeente past. Een gezamenlijke kerkenraad houdt zich 
bezig met het bestuurlijke werk. Daarnaast worden werkgroepen gevormd die de geloofskleur van de 
wijkgemeente borgen.  
 
 
 



8. Meer investeren? 
Lef. Het plan voorziet in een cumulatief tekort van meer dan een miljoen euro. Dit wordt besteed aan 
‘vasthouden wat we hebben’. Is het niet beter minder vast te houden en meer te investeren? 
De AK is ervan doordrongen dat we op de drempel staan van een erg groot veranderingsproces. Er 
wordt gezocht naar nieuwe wegen om in Assen kerk te zijn in 2030. Daar is tijd voor nodig. Er is geld 
nodig om in de transitieperiode de veranderingen te kunnen financieren. Er zullen zaken losgelaten 
moeten worden en anders worden georganiseerd om uit te komen bij het toekomstbeeld. Er wordt een 
bedrag van 1 miljoen euro geïnvesteerd in de toekomst van de PKA.  
 
9. Plaatselijke regeling 
Eén kerkenraad en aanstelling op PKA-niveau (dus geen wijkpredikanten). Hoe zit het met de plaatse-
lijke regeling? 
De kerkorde is inmiddels zo aangepast dat predikanten door de wijk èn de AK kunnen worden beroe-
pen. Bekeken moet worden of de plaatselijke regeling moet worden aangepast als de AK een besluit 
heeft genomen over het advies van de werkgroep Predikanten en Gebouwen.  
 
10. Visie op De Slingeborgh 
Welke visie is er op de lange termijn (naar 2030) over de kerkdiensten in De Slingeborgh? 
Op de kerkdiensten die in de Slingeborgh worden gehouden is nog geen visie ontwikkeld. Dit zal moe-
ten gebeuren. Er wordt veel gesproken over jonge mensen, maar met ouderen moet ook rekening 
worden gehouden. Zij hebben altijd veel geld afgedragen aan de kerk en zich met hart en ziel ingezet. 
Zij mogen niet afgeschreven worden. We zullen op een zinvolle en respectvolle manier met hen om 
moeten gaan. 
 
11. Sionsgemeente en Vrijzinnig Assen 
Zijn de Hervormde Sionsgemeente en Vrijzinnig Assen betrokken? 
De Sionsgemeente en Vrijzinnig Assen hebben hun eigen beleidsplan. Zij nemen deel als adviseur in 
de AK-vergaderingen. Zij zijn op de hoogte van alles wat in de PKA gebeurt. 
 
12. Sluiting 
Als in de AK een besluit is genomen over het advies van de werkgroep Predikanten en gebouwen, 
dan gaat het werk beginnen. Het proces zal op gang worden gebracht, er zullen gesprekken gevoerd 
worden. Het proces zal regelmatig geëvalueerd worden om te zien of de PKA nog op de juiste koers 
ligt.  
 
Vertrouwen is het zetten van de eerste stap, zelfs wanneer je nog niet de hele trap ziet. 
(Martin Luther King) 
 
De AK vraagt het vertrouwen en het geloof om samen op weg te gaan. Als we elkaar vertrouwen, 
zullen we er zeker komen.  

https://www.spreukenengezegdes.nl/auteur/uitspraken-martin-luther-king/

