Beleidsplan 2018 – 2022
Protestantse Gemeente Assen

1. Inleiding
Ons geloof is geworteld in de God van de Bijbel en krijgt vorm in en door onze geloofstraditie en
geloofsgemeenschap. Vanuit geloof, hoop en liefde worden mensen geraakt. Wij willen rituelen en
tradities bewaren die nu en in de toekomst belangrijk zijn om het geloof vorm te geven en over te
dragen. Wij willen als geloofsgemeenschap actief deelnemen aan de samenleving.
Duurzaamheid (bijbels: rentmeesterschap) in de brede zin van sociale-, economische- en ecologische
duurzaamheid, is voor ons een kernwaarde. We willen ons vanuit ons geloof actief inzetten voor
verduurzaming van de samenleving. Ten diepste betekent dat voor ons een aarde, waarop al iets
zichtbaar wordt van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Dit voor ogen houdend, zien wij onze visie en missie als volgt:
Visie
Het wezen van het gemeentezijn is drieledig:
Groeien in de relatie met God
Groeien in de relatie met elkaar
Groeien in de relatie met de wereld
Deze drie componenten vormen de basis van de Protestantse Gemeente te Assen en zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Missie
De missie van onze gemeente is het vormen van een geloofsgemeenschap voor de dienst aan God,
aan elkaar en aan de samenleving.
Wij laten ons daarbij inspireren door het evangelie van Jezus Christus waarin de mens wordt
opgeroepen God en de wereld te dienen.
Thema’s
In de beleidsperiode 2018-2022 wil de Algemene Kerkenraad een aantal thema’s doordenken. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de “swot” analyse (zie bijlage A). Het nieuwe beleidsplan bouwt verder
op het vorige: wat goed loopt, willen we handhaven en blijven koesteren en waar nodig verbeteren.
Evaluatie van een aantal zaken kan tot gevolg hebben dat sommige activiteiten zullen stoppen, maar
er kan ook ruimte ontstaan voor vernieuwende ontwikkelingen op gebied van gemeentezijn die van
belang zijn voor de toekomst.
In de komende periode zullen daartoe de volgende thema´s worden behandeld:
a. de verhouding van de Algemene Kerkenraad tot de wijkgemeenten en de verhouding tussen de
wijken onderling
b. de rol van de stadspredikant
c. de midden-generatie en de jeugd
d. hoe om te gaan met andere manieren van kerkzijn met behoud van wat goed is
e. ouderen
f. diaconaal: werken aan een zorgzame kerk
g. p.r. en communicatie
h. duurzaamheid
i. het financieel kader waarbinnen de komende jaren wordt geopereerd.
Bij de behandeling en besluitvorming van deze onderwerpen is onze visie en missie de leidraad.
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2. Beleidsthema’s en planning
a. De verhouding van de Algemene Kerkenraad tot de wijkgemeenten en de verhouding tussen de
wijken onderling
a1.

Opbouw, identiteit en profilering wijkgemeenten
-De wijkgemeenten De Drieklank en Vredenoord zijn recent tot stand
gekomen door het samengaan van respectievelijk drie en twee
wijkgemeenten. Beiden zijn nog volop bezig met de opbouw van hun
nieuwe wijkgemeenten en met het vormgeven aan een nieuwe
identiteit.

2019/2020: Evaluatie door AK i.o.m.
wijkgemeenten

- De hervormde wijkgemeente Jozefkerk zoekt met behoud van haar
open-confessionele identiteit naar nieuwe wegen in de toekomst.
De Algemene Kerkenraad ziet geen aanleiding om in de
beleidsperiode de huidige structuur binnen de PGA te wijzigen. De
ontwikkelingen van de wijkgemeenten zullen de komende jaren
worden gevolgd en geëvalueerd.
a2.

Eén kerkenraad of zelfstandiger wijkgemeenten?
Naar aanleiding van het rapport “Kerk 2025” van de Generale Synode
(2015) zal de PGA zich in de beleidsperiode 2022-2026 buigen over de
volgende opties:

2018/2022: start overleg met
wijkgemeenten

na 2022: besluitvorming
1. één krachtige (centrale) Kerkenraad met aandachtsgebieden (o.m.
de huidige wijkgemeenten)
2. drie zelfstandige wijkgemeenten met de Algemene Kerkenraad
(meer) op de achtergrond.
Valt de keuze op optie 1, dan moet aan de orde komen óf en op welke
wijze de huidige wijkgemeenten (dan wel aandachtsgebieden) meer
kunnen samenwerken.
a3.

Werkwijze en werkzaamheden predikanten
In aansluiting op a2 dient de vraag zich aan of een andere werkwijze
van de predikanten in de PGA gewenst is. In de huidige situatie
verrichten de predikanten hun werkzaamheden voornamelijk in de
wijkgemeente waaraan zij verbonden zijn. Een andere werkwijze
vraagt ook een andere inrichting van de werkzaamheden. De
predikanten kunnen kennis en kunde met elkaar delen.
Uitgangspunt is dat aan elk van de wijken één (vaste) predikant
verbonden is.

2019/2020: Start gesprekken
ministerie
2019/2020 Gesprekken met
wijkkerkenraden
2020/2021: Gesprekken AK en
ministerie
2021: Besluitvorming AK

Het CvK zal met behulp van een meerjarenraming, gericht op 2026,
een prognose geven van het aantal financieel haalbare fte’s, zodat de
invulling van de gesprekken zo concreet mogelijk zal zijn.

a4.

Beleid bij afwezigheid of vertrek van een predikant
Vervanging van een predikant bij vertrek of langdurige ziekte is de
afgelopen jaren regelmatig aan de orde geweest. Vervanging is geen
automatisme, gelet op het dalende ledenaantal. Niet vervangen bij
vertrek of langdurige afwezigheid van één van de predikanten zal

2017/2018: overleg AK - ministerie
Medio 2018: advies van ministerie
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(mogelijk) voor een wijkgemeente tot een onevenwichtige situatie
leiden in relatie tot de andere wijkgemeenten. Dit is een ongewenste
situatie en vraagt om het vaststellen van duidelijk beleid.

Eind 2018: besluit door AK

b. De rol van de stadspredikant
b1.

De PGA wil kerk zijn in de samenleving van Assen. Daarom heeft de
PGA een stadspredikant aangesteld en daarvoor een taakomschrijving
opgesteld, passend bij de visie en missie van dit beleidsplan.
Van belang is de relatie met de wijkgemeenten en de overige
predikanten. De stadspredikant behoort vanuit de wijken te worden
ondersteund.
Het onderwerp “stadspredikant” zal regelmatig op de agenda van de
Algemene Kerkenraad staan. Het is een proces van tastend zoeken.
De begeleidingscommissie voert regelmatig overleg met de
stadspredikant en brengt jaarlijks verslag uit aan de AK.

Jaarlijks: evaluatie
2017/2018: Visie ontwikkeling rol
stadspredikant door AK
2017/2018: Voorstel van
wijkkerkenraden over relatie
stadspredikant
2018/2019: Vaststelling visie en relatie
wijken door AK

c. De midden-generatie en de jeugd
c1.

De Algemene Kerkenraad heeft tot taak om voorzieningen te treffen
ten behoeve van de gemeente in haar geheel. Dat geldt dus ook voor
het jeugdwerk en voor de midden-generatie.

Jaarlijks: evaluatie

Dat vraagt om bijzondere aandacht van de Algemene Kerkenraad. De
Algemene Kerkenraad gaat daarom i.o.m. de drie wijkgemeenten
bezien hoe initiatieven kunnen worden ontwikkeld om te komen tot
vernieuwingen voor jeugd en midden-generatie. Daarnaast zal worden
onderzocht of samenwerking met andere kerken/instanties nodig is.

2018/2019: Besluitvorming

2017/2018: Onderzoek mogelijkheden

Ervaringen en ontwikkelingen in één van de wijken kunnen ook in de
andere wijken van de PGA toepassing vinden.

d. Ouderen/senioren
d1.

Ouderen/senioren vormen een omvangrijke groep binnen de PGA, die
de aandacht en betrokkenheid verdient, die bij deze levensfase past.
Het verzorgen van uitvaarten is een belangrijke pastorale taak, die de
pastores, waar mogelijk blijven verzorgen.
Wanneer er meerdere uitvaarten te verzorgen zijn en/of er minder
pastores beschikbaar zijn zal een beroep gedaan worden op
gemeenteleden, die daar ervaring mee hebben en/of de opleiding
‘Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’ hebben
gevolgd.

Jaarlijks: evaluatie
2017/2018: Onderzoek mogelijkheden
2018/2019: Besluitvorming

e. Hoe om te gaan met andere manieren van kerkzijn met behoud van wat goed is
e1.

De huidige manieren van kerk-zijn spreken velen niet meer aan. Het is
niet voor niets dat het rapport 'Kerk naar 2025' het heeft over 'back to

2019/2020: Gesprekken met wijken en
diverse geledingen door AK
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basics'. De Algemene Kerkenraad kan zonder de inbreng van anderen
niet zelf andere manieren van kerkzijn bedenken en invoeren. Maar
de Algemene Kerkenraad kan wél het gesprek over andere manieren
van kerkzijn stimuleren. De Algemene Kerkenraad gaat daartoe in
overleg met de diverse geledingen binnen de PGA.

2020/2021: Voorstel AK aan wijken en
geledingen
2021/2022: Start uitvoering

f. Diaconaal: werken aan een Zorgzame Kerk
f1.

We willen met elkaar werken aan een Zorgzame Kerk. Daar waar
mensen tussen wal en schip (dreigen te) raken willen wij er zijn voor
de ander. Zowel binnen als buiten de PGA. We willen onze plaats als
kerk innemen in de participatiesamenleving en daarbij ook opkomen
voor degenen, die dat niet voor zichzelf kunnen doen.

Jaarlijks: Gesprek over diaconaat in de
AK

Het werk van diverse commissies wordt voortgezet. De verbinding
tussen kerk en samenleving heeft blijvend onze aandacht evenals de
samenwerking met andere kerken en organisaties in Assen. Daarnaast
zal ook verandering en vernieuwing worden doorgevoerd, waar nodig.
Zie verder het beleidsplan Diaconie PGA.
Diaconaat is niet alleen een taak van de diaconie, maar van alle
gemeenteleden. Diaconaat is een kans om (nog meer) aanwezig te zijn
in de samenleving. Daarom zal er ook specifiek aandacht voor
diaconaat in de AK zijn en voor de vraag hoe de AK de diaconie kan
ondersteunen om Zorgzame Kerk te zijn.

g. Public relations en communicatie
g1.

De werkgroep communicatie blijft de lopende communicatie (doen)
verzorgen, zoals Kerkblad, website, app, incidentele communicatie.
In de komende beleidsperiode zal de PGA zich nadrukkelijker present
stellen in de lokale samenleving. Dit betekent dat de belangrijkste
uitdaging de externe communicatie is. We gaan op zoek naar
manieren om de PGA en haar missie bij de Assenaren in beeld te
brengen.
Belangrijke vraag voor de komende beleidsperiode: wie draagt het
externe PGA-communicatiebeleid? Ligt het primaat bij de wijken, of
bij het streven naar een meer centraal extern communicatiebeleid
(coördinatie van bovenaf, afstemmen communicatie, eenduidige
vormgeving, vast perscontact, enz.)?
AK onderzoekt de mogelijkheid om een professionele PR-functionaris
aan te stellen, of een predikant of andere in dienst zijnde professional
voor een deel van zijn/haar tijd daarvoor vrij te stellen.

Jaarlijkse evaluatie aan de
hand van jaarverslag

2018: nulmeting bij
(aselecte?) groep nietkerkelijke Assenaren?
2021: meting bij (aselecte?)
groep niet -kerkelijke
Assenaren?

2018-2019: gesprek AK met
de wijkkerkenraden en
ministerie over wenselijkheid
centralisering van externe
communicatie

2019-2020: (na gesprek met
wijken) door AK formuleren
taken en competenties PRfunctionaris; onderzoek
mogelijkheden

h. Duurzaamheid
h1.

De wijkgemeenten De Drieklank, Jozefkerk en Vredenoord, alsmede

2018-2022: PGA blijft inzet
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de Sionsgemeente en de VVP, werken elk op hun eigen manier aan
duurzaamheid. In de komende beleidsperiode zullen zij dat blijven
doen en zo mogelijk hun activiteiten op dit gebied uitbreiden.
Zij kunnen daarbij keuzes maken om zich toe te leggen op sociale-,
economische-, ecologische- en/of spirituele duurzaamheid.
De Drieklank en Vredenoord zijn fair trade-gemeenten. De
Opstandingskerk is groene kerk.
Voor zover mogelijk zullen ook andere geledingen ernaar streven fair
trade en/of groen(e kerk) te worden.
De werkgroep economie en geloof blijft zich bezinnen op
duurzaamheid in brede zin en ontplooit activiteiten om hieraan vorm
en inhoud te geven. Zij probeert dit mede in samenwerking met
andere kerken en organisaties in Assen te doen. Ook adviseert zij
gevraagd en ongevraagd de PGA omtrent duurzaamheid.

voor verduurzaming van de
samenleving stimuleren.
2022: Streven van PGA is om
duurzamer kerk te zijn dan in
2017 door aandacht hiervoor
in eigen kerkelijke organisatie
(o.a. wijkgemeenten,
Sionsgemeente, VVP, AK,
CvD, CvK, jeugdraad)
De AK zal de werkgroep
economie en geloof vragen
hierin concreet als inspirator
en stimulator op te treden,
o.a. om de diverse geledingen
te blijven uitdagen zich in te
zetten voor duurzaamheid.

i. Het financieel kader waarin de komende jaren wordt geopereerd
i1.

De Algemene Kerkenraad stelt het beleid van de PGA vast. Dit is
steeds in nauwe samenwerking met het CvK, die aan de hand van
begrotingen en jaarrekeningen aangeeft wat de financiële
mogelijkheden zijn m.b.t. het beleid.
Het beleid van de Algemene Kerkenraad betreft o.a.:
a. Het voortgaande werk in de PGA en de wijkgemeenten:
hiervoor is inzicht nodig in inkomsten/uitgaven PGA.
b. Nieuw te ontwikkelen beleidszaken voor de PGA als geheel:
De CvK stelt de financiële kaders op en geeft aan welk budget
beschikbaar is.
c. De gebouwen: de Algemene Kerkenraad ontwikkelt een lange
termijnvisie omtrent de gebouwen (vastgoed). Een
commissie waarvan eveneens leden van de drie
wijkgemeenten deel uit maken, zal daartoe worden
ingesteld. Deze commissie zal na het horen van alle
betrokkenen met een voorstel komen.

Jaarlijks: bespreken voortgaande werk
PGA/CvK
2017/2018: inzicht in financiële
mogelijkheden voor nieuw beleid
2018/2019: instellen van en onderzoek
door commissie gebouwen
2019: voorstel commissie aan AK
2019/2020: bespreking voorstel in AK
en met wijkgemeenten
2021: besluitvorming door AK

3. Jaarplan
Wanneer het beleidsplan is vastgesteld zal een jaarplan worden gemaakt.
Per jaar zullen alle in dat jaar te nemen beleidsstappen in kaart worden gebracht. Daarbij
zal een tijdplanning van gesprekken met betrokkenen, eventuele rapportage en van
beslismomenten worden gemaakt.
Jaarlijks zal worden geëvalueerd wat de stand van zaken van het beleidsplan is. Aan de hand hiervan
zal worden bekeken of het beleidsplan bijstelling behoeft.

Oktober 2017
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SWOT-analyse t.b.v. Beleidsplan PGA 2018-2022
Vooraf:
SWOT staat voor Strenghts (sterkten), Weaknesses (zwakten), Opportunities (Kansen) en Threats
(Bedreigingen).
Sterkten en zwakten zijn intern, kansen en bedreigingen komen uit de omgeving
STERKTEN, van de PGA intern
 Open gemeenschap
 Groot aantal zeer betrokken leden
 Groot aantal vrijwilligers
 Sociale betrokkenheid/verbondenheid
 Aandacht jeugd
 Goede informatievoorziening via moderne media
 Goede financiële positie/loyaliteit leden
 Gedreven beroepskrachten
 Stijlvolle kerkgebouwen
 Sterke diaconie met maatschappelijke functie
 Fusie wijkgemeenten/nieuw elan
 Verbeterde samenwerking/communicatie
 Stedelijke/gezamenlijke uitstraling
 Experiment/vernieuwing in stadspredikant
 …………………………………………………………………………

ZWAKTEN, van de PGA intern
 Teveel intern gericht (met onszelf bezig)
 Teruglopend ledental/kerkgangers
 Te kleine middengroep qua leeftijd
 Doorstroming/vasthouden jeugd moeilijk
 Leden té gemakkelijk laten gaan
 Zoeken en binden nieuwe leden/geïnteresseerden zwak
 Verdeling bijdragen/inkomsten naar leeftijdscategorieën ongunstig
 “Eigengereidheid” beroepskrachten
 Eenzijdige leeftijdsopbouw beroepskrachten
 Te weinig zelfbewustzijn
 Matige profilering naar buiten
 Gebruik sociale media nog onvoldoende
 Vergadercultuur
 Onduidelijke organisatiestructuur tussen AK/PGA/wijkgemeenten
 Animositeit tussen wijkgemeenten en stedelijk niveau en tussen wijkgemeenten onderling
 ………………………………………………………………………….
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SWOT-analyse t.b.v. Beleidsplan PGA 2018-2022
KANSEN, uit de omgeving
 Niet van onszelf afhankelijk/God die Zijn kerk beschermt en bijstaat
 Benutten moderne media
 Participatiemaatschappij
 Inspelen op uitbreiding en wijziging van gemeentelijke en locale taken
 Verminderde welvaart
 Meer aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de maatschappij
 Christelijke-, moslim- en vluchtelingen vanuit andere religies
 …………………………………………………………………………………………………………….

BEDREIGINGEN, uit de omgeving
 Secularisering
 Traditionele beelden over kerk en geloof in de samenleving
 Concurrentie andere kerkgenootschappen en religies
 Grote diversiteit in (ander) aanbod (sport, media, vakanties, etc.)
 Krimp en vergrijzing (CPB-onderzoek)
 …………………………………………………………………………………………………………….
Voorbereid door:
Henk Dassen, Erwin Kremer, Ernst Lutgert, Jenneke Netjes, Gerard Schoep
Dec 2015

7

