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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente  
Assen op maandag 22 januari 2018 in De Bron 
 
Aanwezig: ds. Bert Altena, Gerrit Drogt, Thilla Franken (preses), Simon Goverse, Gienus de Klein, Bert ten Klooster, 
ds. Ron Koopmans, Erwin Kremer (agendapunt 8, zaken uit CvK), ds. Peter van de Peppel, Diedrik Pepping, Bert 
Smit (scriba) 
Afwezig: Johan Dijks, Henk Dassen, Ernst Lutgert, Gerard Schoep, Hemmo van der Wal 
Notulist: Yvonne Lussenburg 
 
1. Opening (De Drieklank) 
De preses heet de aanwezigen welkom. Ds. Peter van de Peppel opent de vergadering met het lezen van een aantal 
gedichten van Levi Weemoedt, Leo Vroman en Huub Oosterhuis in verband met gedichtendag op donderdag 25 ja-
nuari. 
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
Erwin Kremer is aanwezig namens het CvK. Omdat hij vanavond nog andere verplichtingen heeft, wordt agendapunt 
8, zaken uit het CvK, als eerste behandeld. 
 
Aanvulling agenda 
Er zijn geen aanvullingen voor de agenda. 
 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
8. Zaken uit CvK 
Personeelsadvertentie hoofd Kerkelijk Bureau 
Omdat de directeur Kerkelijk Bureau, Gienus de Klein, in mei met pensioen gaat, zal een personeelsadvertentie wor-
den geplaatst voor een hoofd Kerkelijk Bureau. Het CvK heeft met diverse gremia en het personeel van het Kerkelijk 
Bureau gesproken over de inhoud van deze functie. De wensen zijn samengevat in de advertentietekst. Het aantal 
fte’s voor de functie is gelijk aan die van de huidige directeur. De arbeidsovereenkomst wordt eerst voor een jaar af-
gesloten, daarna kan het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden. 
Ds. Bert Altena vraagt namens de Werkgroep Communicatie wat er bedoeld wordt met: ‘ondersteunen van de com-
municatie van de PGA’. De werkgroep wil pleiten voor het aanstellen van een aparte functionaris voor de pr. Erwin 
Kremer antwoordt dat het hoofd Kerkelijk Bureau slechts een ondersteunende functie heeft op het gebied van de 
communicatie, en dat een aparte functionaris voor de pr hierdoor niet wordt uitgesloten. 
 
De AK gaat akkoord met de formulering van de functie hoofd Kerkelijk Bureau in de advertentie. De advertentie zal 
binnenkort worden geplaatst in diverse bladen. 
 
Huurcontract De Ontmoeting 
De huur van De Ontmoeting zal doorlopen tot het einde van de contractsperiode en zal dus dit jaar nog niet worden 
opgezegd. Aan de kerkrentmeesters van De Drieklank zal worden gevraagd dit aan de wijkkerkenraad van De Drie-
klank mee te delen. 
 
3. Beleidsplan 2018-2022 
Ds. Peter van de Peppel heeft samen met Jenneke Span (gemeenteadviseur) een notitie opgesteld over de punten 
A3: Werkwijze en werkzaamheden predikanten, A4: Beleid bij afwezigheid van predikant en B1: Rol stadspredikant. 
Hij licht deze notitie kort toe. In de notitie zijn een aantal vragen opgenomen. In de AK-vergadering van 27 februari 
2017 is gesproken over hoe een glossy van de PGA eruit zou kunnen zien. Op deze wijze werd besproken hoe de AK 
er over vijf jaar voor zou kunnen staan. Om het besprokene in die vergadering in verband te brengen met wat er in 
deze vergadering aan de orde komt, is het verslag van dit gedeelte van die vergadering aangehecht aan de notitie.  
 
A3. Werkwijze en werkzaamheden predikanten 
Waar moeten predikanten zich in de toekomst op gaan richten: op naar binnen gerichte activiteiten, zoals kerkdien-
sten en pastoraat, of juist meer naar buiten? Een keuze heeft gevolgen voor het werk van de predikanten. Als er in de 
toekomst extra taken worden toegevoegd aan de werkzaamheden, zal bij het aantrekken van nieuwe predikanten 
(over vier jaar gaan een aantal predikanten met emeritaat) rekening moeten worden gehouden met deze extra wen-
sen.  
De kerntaken van de predikanten kunnen ook met een blik naar buiten, rekening houdend met maatschappelijke ont-
wikkelingen, worden verricht. Het zou een idee zijn als de kerk aan marktonderzoek zou doen: wat verwacht de maat-
schappij van de kerk? Je kunt wat de bijbel zegt op veel manieren vertellen. Het paasverhaal wordt, door het organi-
seren van de Passion, op een eigentijdse manier verteld. Hierdoor worden veel mensen aangesproken.  
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In de PGA werken de predikanten op klassieke wijze. In de toekomst is meer differentiatie nodig. In de wijkgemeenten 
wordt op dit moment geëxperimenteerd met andersoortige kerkdiensten. In De Drieklank worden in De Ontmoeting de 
Variatievieringen georganiseerd, Vredenoord heeft acht keer per jaar een experimentele kerkdienst, in de Jozefkerk 
wordt dit jaar een aantal kerkdiensten voor jongeren in de wijkgemeente georganiseerd. Het is de bedoeling dat de 
wijkgemeenten dit vanuit hun eigen identiteit invullen.  
 
Er wordt uitgegaan van drie stevige wijkgemeenten met een eigen identiteit. In de toekomst wordt het belangrijker dat 
de gemeenteleden van de wijkgemeenten over de wijkgrenzen heen gaan kijken. Dit heeft tijd nodig. Bij vorming en 
toerusting wordt dit al toegepast. Bij het vervullen van vacatures in de toekomst moet ook wijkoverstijgend worden 
gekeken. Naast wat er nodig is voor de eigen wijk, moet ook oog blijven voor het totale beeld van de PGA.  
 
A4. Beleid bij afwezigheid of vertrek van een predikant 
Waarop moet worden gelet bij het vervangen van een predikant, bijvoorbeeld bij ziekte, emeritaat of als er problemen 
zijn met het functioneren van de predikant. Vanaf juni 2022 gaan vier predikanten van de PGA met emeritaat. Over 
wat er dan moet gebeuren kan nu al worden nagedacht. De Drieklank verliest binnen een half jaar twee fulltime predi-
kanten. Het is belangrijk dat de AK zich bijtijds hierover buigt. Het aantal leden van de PGA daalt. Hiermee moet ook 
rekening worden gehouden bij het maken van plannen voor de toekomst. Het is niet bekend waarom leden zich laten 
uitschrijven. Vaak is dit een stap in een al langer lopend proces. Er zijn erg veel redenen waarom mensen zich laten 
uitschrijven. Daar is moeilijk beleid op te maken. 
Bij vervanging van de predikanten die met emeritaat gaan kan worden gekeken naar wat deze nieuwe predikanten 
voor andere wijken kunnen betekenen. Dan ontstaat er een link tussen de wijken.  
 
In de toekomst kan worden gewerkt naar één fulltime predikant per wijkgemeente. Per wijk kan gekeken worden of er 
aanvulling nodig is in de vorm van parttime predikanten, kerkelijk werkers enz. Deze kunnen wijkoverstijgend worden 
ingezet. Het duurt nog vier jaar voor de eerste predikant met emeritaat gaat. Om dit uit te werken kan een werkgroep 
met daarin o.a. een kerkrentmeester, een predikant zich te buigen over deze materie. 
 
Gesproken wordt over de gevolgen voor de wijkgemeenten/collega predikanten als één van de predikanten langdurig 
afwezig is. Predikanten melden zich niet snel ziek. Dit kan gevolgen hebben voor de collega’s. Bij ziekte is het van 
belang dat een predikant zich tijdig ziek meldt. Dan kan het CvK voor vervanging zorgen. Daarvoor is een verzekering 
en er is een protocol voor hoe te handelen bij ziekte van een predikant. Het is belangrijk om de wijkgemeente tijdig te 
informeren bij ziekte van een predikant. Niet alle werkzaamheden kunnen doorgang vinden wanneer een predikant 
ziek is. Er is niet direct vervanging en de collega-predikanten kunnen niet alle werkzaamheden opvangen.  
In wijkgemeente Vredenoord moet ds. Roeland Busschers minder gaan werken en kerkelijk werker Joke van Beveren 
is langdurig ziek. Ds. Helène van Noord en ds. Elly Veldman nemen de werkzaamheden zo veel mogelijk over, maar 
zij kunnen niet alles doen. 
 
B1. Rol stadspredikant  
Ds. Bert Altena leidt dit punt in. Vorig jaar is voor de derde keer de Popupwinkel ‘Mooi Verhaal’ van start gegaan. Het 
verslag van dit project is te vinden op de website van ds. Altena: www.bert.altena.com.  
De stadspredikant is nu drie jaar in functie. Met het project ‘Mooi Verhaal’ kan de kerk present zijn in de stad. Er ko-
men veel mensen op af en dit project geeft de kerk de mogelijkheid om met veel organisaties in contact te komen. 
‘Mooi Verhaal’ vindt in maart een vervolg in het pand van de VVV. Een jaar lang is daar een kerkelijk informatiepunt 
waar de stadspredikant op gezette tijden aanwezig is. Hierdoor kan weer een nieuwe dynamiek ontstaan. 
 
De stadspredikant heeft veel vrijheid, en dat heeft voordelen. Hierdoor ontstaan soms vanzelf contacten, daar is de 
ruimte voor. De stadspredikant heeft geen vanzelfsprekende achterban, zoals de wijkpredikanten. Wel is er een bege-
leidingscommissie die met de stadspredikant meedenkt. Wie vormen de achterban van de stadspredikant? Hoe kan 
de stadspredikant zijn gezicht laten zien in de wijken? De stadspredikant mist een plek waar hij met mensen in ge-
sprek kan raken, en niet alleen contact hebben per e-mail of telefoon. In de VVV kan hij in de komende tijd een derge-
lijke plek hebben.  
Ds. Altena kan voortborduren op een bestaand netwerk, ontstaan bij zijn werkzaamheden als predikant in de Opstan-
dingskerk. Maar voor een eventuele opvolger is dit netwerk niet aanwezig. Het is belangrijk om een georganiseerde 
achterban te hebben. Om de stadspredikant zichtbaarder te maken voor de wijkgemeenten zou hij regelmatig, één of 
twee keer per jaar, voor kunnen gaan in de wijkgemeenten. Dit zal de AK aan de wijkgemeenten voorstellen. Buiten 
de kerk heeft de stadspredikant geen achterban, wel een aantal contacten die de kerk naar buiten zichtbaar maken.  
De stadspredikant is aanwezig geweest in de kerkenraadsvergaderingen van de Jozefkerk en Vredenoord. Hij zou 
ook graag een kerkenraadsvergadering van De Drieklank bijwonen.  
Aan de stadspredikant wordt gevraagd of hij aan de AK duidelijk wil maken wat hij wil doen. Dan is het mogelijk om 
deze vraag aan de wijkgemeenten door te geven en om zo aan iets concreets te werken.  
 
Voorgesteld wordt dat de stadspredikant missionaire toerusting zal gaan geven aan de mensen die zich hier in de 
wijkgemeenten mee bezig houden. De wijken kunnen hem hiervoor uitnodigen. 
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Er zijn in Nederland meer stadspredikanten (o.a. in Zwolle, Groningen, Utrecht). In het Beraad Grote Steden worden 
ideeën en kennis uitgewisseld. Iedere stadspredikant werkt met eigen methodes, die het beste bij de gemeente waar 
hij of zij werkzaam is, passen.  
 
‘Mooi Verhaal’ in de VVV wordt geopend op 10 maart a.s., in de middag. De opening wordt verricht door 
 Jetta Klijnsma. Nader bericht volgt. 
 
De vergadering spreekt haar waardering uit over het werk van de stadspredikant. 
 
4. Verslag AK-vergadering 27 november 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
5. Ingekomen (+ uitgegane) stukken 
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ingekomen en uitgegane stukken. 
 
6. Evaluatie nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst 2018 is georganiseerd door ds. Bert Altena, Gerard Schoep en Diedrik Pepping. De bijeen-
komst is gehouden in de Popupwinkel. Het was een geslaagde bijeenkomst. De sfeer was prettig, de catering goed 
verzorgd. Er kwamen ook mensen binnen die niet uitgenodigd waren, wat ook de opzet van deze bijeenkomst was.De 
preses hield een goede toespraak. Om ook een ondernemer uit het centrum het woord te geven bij de nieuwjaarsbij-
eenkomst, is Nico Vanderveen uitgenodigd Zijn betoog was helaas iets te lang. De preses heeft een opmerking ge-
kregen dat de bijeenkomst iets ‘kerkelijker’ had mogen zijn. 
In de septembervergadering van de AK zal worden besproken waar en wanneer de volgende nieuwjaarsbijeenkomst 
zal zijn en wie deze zal organiseren. 
 
7. Consideraties deel 3 
De wijkgemeenten hebben toestemming gegeven om de consideraties in de AK te bespreken. 
De consideraties zijn gelezen door Mathilde Boon, deskundige op dit gebied. Zij berichtte de preses dat zij in de voor-
stellen geen zaken tegen kwam die problemen kunnen oproepen. De AK kan volgens haar met de consideraties ak-
koord gaan.  
Opgemerkt wordt dat de voorstellen over de mobiliteit van predikanten zijn afgezwakt. Er zijn een paar voorstellen 
gebleven zoals dat na twaalf jaar een gemeente en een predikant afspraken kunnen maken over losmaking. Dat gaat 
de kerk veel geld kosten, want verwacht wordt dat er veel gebruik van gemaakt zou kunnen worden. Is het niet beter 
om te wachten tot veel predikanten die nu bijna met emeritaat zijn, ook werkelijk uit dienst zijn. Dan zijn er weer veel 
vacatures. Is het nodig om nu maatregelen te nemen? De opmerking zal worden doorgegeven aan de scriba van de 
classis. 
 
9. Zaken uit CvD 
Kerstpakkettenactie Inlia 
Inlia heeft de diaconie verzocht om kerstpakketten in te zamelen van gemeenteleden die hiervan afstand willen doen.  
Dit heeft in Assen niet veel opgeleverd. Waarschijnlijk komt dit omdat er niet veel tijd was om hier goede publiciteit 
aan te geven. 
 
Avond diaconie op 7 maart 

De AK-leden zijn uitgenodigd om deze avond bij te wonen. 
 
10. Zaken uit de Jeugdraad 
Namens de Jeugdraad wordt opgemerkt dat de voorzitter van de Jeugdraad op dit moment niet goed functioneert. Het 
moderamen zal op korte termijn actie ondernemen.  
 
11. Uit de wijken 
Vredenoord 
- Ook in Vredenoord is een notitie opgesteld over de middengroepen en jeugd. 
- In de periode voor kerst is er is met veel plezier gewerkt aan de santons. 
- In de komende periode worden er twee ouderlingen bevestigd, één voor het dovenpastoraat en één voor de com-
municatie. 
 
De Drieklank 

- Op oudejaarsdag is in De Ontmoeting een goed bezochte Top2000-dienst georganiseerd.  
- Op zondag 21 januari is in De Bron een gezamenlijke kerkdienst met de Molukse kerk geweest. Elke derde zondag 
in januari wordt, in het kader van de week voor het gebed voor de eenheid van de christenen een gezamenlijke dienst 
georganiseerd. Het ene jaar in De Bron, het ander jaar in de Molukse kerk. 
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Jozefkerk 
- Het jeugdbeleidsplan van wijkgemeente Jozefkerk is klaar. In februari, maart en april worden als proef kerkdiensten 
voor en met jongeren georganiseerd.  
- Jan Nijland stopt als kerkrentmeester. Hij wordt opgevolgd door Douwe de Beer. 
- In de afgelopen periode was er bijna elke maand een doopdienst. 
- De kerstnachtdienst, waarin het CMA optrad, is bijzonder goed bezocht. De kerk was zo vol, dat helaas een aantal 
bezoekers niet meer kon worden toegelaten. 
- Vanuit de Jozefkerk worden binnenkort de diensten via kerktv uitgezonden. Deze week worden schermen opgehan-
gen in de kerk.  
 
Sionsgemeente 
Er zijn geen bijzonderheden.  
 
12. Wat verder ter tafel komt 
- Op dinsdag 23 januari is er een gemeenteavond over het beleidsplan in De Bron. De preses vraagt een aantal AK-
leden om de gesprekken aan de verschillende tafels te begeleiden.  
 
13. Sluiting (De Drieklank) 
De vergadering wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
 
De preses sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 
 
 
Assen, 26 februari 2018 
 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken   Scriba, Bert Smit 
 
 
 
 
Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 22 januari 2018 
1. De AK gaat akkoord met de formulering van de functie in de advertentie voor een hoofd Kerkelijk Bureau. De adver-
tentie zal binnenkort worden geplaatst. 
2. Een werkgroep met daarin o.a. een kerkrentmeester en een predikant zal zich te buigen over de vraag hoeveel 
predikanten en kerkelijk werkers in de toekomst in de PGA nodig zijn en hoe de werkzaamheden over hen verdeeld 
kunnen worden, met als uitgangspunt dat in iedere wijkgemeenten één fulltime predikant werkzaam is. 
3. De AK zal aan de wijkgemeenten voorstellen dat de stadspredikant ieder jaar een of twee keer zal voorgaan in de 
wijkgemeenten om zo contact met de wijkgemeenten op te bouwen. 
4. In de septembervergadering van de AK zal worden besproken waar en wanneer de volgende nieuwjaarsbijeen-
komst zal zijn en wie deze zal organiseren. 
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Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad 
 

Vergaderdatum Agendapunt Wat Wie Wanneer klaar 

25 september 
2017 

4. Verslag vergadering  
26 juni 2017 

De agendapunten ‘Zaken 
uit CvK’, ‘Zaken uit CvD’, 
‘Zaken uit de jeugdraad’ 
en ‘Uit de wijken’ zullen 
worden gehandhaafd. 
Alleen korte mededelin-
gen. Zaken ter bespreking: 
twee weken van te voren 
aan de scriba doorgeven. 

Preses/scriba Alle vergaderin-
gen in de toe-
komst 

25 september 
2017 

4. Verslag vergadering  
26 juni 2017 

Naast het verslag wordt 
een aparte afspraken- en 
besluitenlijst opgesteld en 
aan de AK-leden toege-
zonden. 

Scriba/notuliste Alle vergaderin-
gen in de toe-
komst 

22 januari 2018 8. Zaken uit CvK De AK gaat akkoord met 
de formulering van de 
functie in de advertentie 
voor een hoofd Kerkelijk 
Bureau. De advertentie zal 
binnenkort worden ge-
plaatst 

CvK Binnenkort 

22 januari 2018 3. Beleidsplan  
2018-2022 

Een werkgroep zal in het 
leven worden geroepen 
om zich te buigen over 
hoeveel predikanten en 
kerkelijk werkers in de 
toekomst in de PGA nodig 
zijn en hoe de werkzaam-
heden over hen verdeeld 
kunnen worden, met als 
uitgangspunt dat in iedere 
wijkgemeenten één fullti-
me predikant werkzaam is. 
 

moderamen  

22 januari 2018 3. Beleidsplan  
2018-2022 

AK zal aan de wijkge-
meenten voorstellen dat 
de stadspredikant ieder 
jaar een of twee keer zal 
voorgaan in de wijkge-
meenten om zo contact 
met de wijkgemeenten op 
te bouwen 

moderamen  

22 januari 2018 6. Evaluatie nieuw-
jaarsbijeenkomst 

In de septembervergade-
ring van de AK zal worden 
besproken waar en wan-
neer de volgende nieuw-
jaarsbijeenkomst zal zijn 
en wie deze zal organise-
ren. 
 

moderamen  

22 januari 2018 10. Zaken uit de 
Jeugdraad 

Het moderamen buigt zich 
over het functioneren van 
de voorzitter van de 
Jeugdraad 

moderamen  

 


