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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op  
maandag 30 april 2018 in De Bron 
 
Aanwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Gerrit Drogt, Thilla Franken (preses), Simon Goverse, Bert ten Klooster, 
Sofie van der Laan (student Hanzehogeschool, werkgroep Economie en Geloof), Max van Leeuwen (werkgroep Eco-
nomie en Geloof), Otto Lussenburg (werkgroep Economie en Geloof), Ernst Lutgert, ds. Peter van de Peppel,  
Diedrik Pepping, Gerard Schoep 
Afwezig: ds. Bert Altena, Gienus de Klein, ds. Ron Koopmans, Erwin Kremer, Bert Smit (scriba), Hemmo van der Wal 
Notulist: Yvonne Lussenburg 
 
1. Opening (Jeugdraad) 
Omdat er geen vertegenwoordiging van de Jeugdraad aanwezig is, opent de preses de vergadering. Er is veel ar-
moede in Nederland. Op sociaal en politiek gebied wordt hier aandacht aan besteed. Ook de kerken houden zich 
hiermee bezig. Zij leest ‘De zegenbede van onrust’. 
 
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de leden van de werkgroep Economie en Geloof die aanwe-
zig zijn voor de bespreking over duurzaamheid (agendapunt 3) en Sofie van der Laan, student aan de Hanzehoge-
school in Groningen.  
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
- De scriba, Bert Smit, heeft een operatie aan zijn knie ondergaan.  
- Bij de stukken voor de volgende AK-vergadering op maandag 28 mei wordt een vragenlijst gevoegd voor de evalua-
tie van de vergaderingen van het afgelopen seizoen. De leden van de AK wordt verzocht deze vragenlijst in te vullen. 
- De vertegenwoordiging van de Jeugdraad is zonder kennisgeving afwezig. Er is afgesproken dat Jolanda Duker, 
(penningmeester Jeugdraad) Hemmo van der Wal (voorzitter) zal vervangen bij de AK-vergaderingen. 
 
Aanvulling agenda 
Er zijn geen aanvullingen voor de agenda. 
 
Rondvraag 
Zijn er AK-leden die als BHV’er of EHBO’er aanwezig kunnen zijn bij de openluchtdienst in de Gouverneurstuin op 
10 mei? 
 
3. Beleidsplan 2018-2022 – H1 Duurzaamheid 
Het agendapunt wordt ingeleid met een kort filmpje, gemaakt door de cabaretgroep Millenniumproof. 
De werkgroep Economie en Geloof heeft verzocht om het onderwerp duurzaamheid op te nemen in het beleidsplan 
2018-2022 van de PGA. Er is een vragenset (opgesteld door Jenneke Span) gestuurd naar de AK-leden ter voorbe-
reiding voor dit agendapunt. 
 
De werkgroep Geloof en Economie is opgericht door ds. Bert Altena, naar aanleiding van de Accra-verklaring. De 
werkgroep organiseert thema-avonden over het onderwerp duurzaamheid en heeft een aantal acties georganiseerd, 
zoals energiezuinige lampen in kerken en zonnepanelen op de Opstandingskerk. Bij gemeenteleden zijn zonnepane-
len geïnstalleerd, energiemaatregelen genomen, enz. De werkgroep organiseert ieder jaar de dankdaglezing met een 
prominente spreker en een bedrijfsexcursie naar een duurzaam bedrijf. De leden van de werkgroep komen voorname-
lijk uit Assen-Noord. De werkgroep, die vrij klein is, zou graag willen uitbreiden met (jonge) leden uit andere wijkge-
meenten. Henk Dassen zegt toe dat hij mensen uit de Jozefkerk zal vragen om deel te nemen aan deze werkgroep. 
De werkgroep heeft geen formele status en wil als adviserende, prikkelende werkgroep blijven functioneren. 
 
Sofie van der Laan doet onderzoek naar duurzaamheid binnen de PGA vanuit haar studie toegepaste psychologie 
aan de Hanzehogeschool in Groningen. De AK stelt het op prijs om haar bevindingen, die zij in haar eindscriptie ver-
werkt, van haar te ontvangen. 
 
Het onderwerp duurzaamheid is erg breed. Het kan een containerbegrip worden waar niet veel mee gedaan wordt als 
dit niet concreet wordt ingevuld. In de Protestantse Gemeente Assen wordt al veel gedaan op het gebied van duur-
zaamheid, maar noch op de website van de PGA, noch op de websites van de wijkgemeenten is daar veel over te 
vinden. Alleen op de website van wijkgemeente De Drieklank wordt melding gemaakt van duurzaamheid. Op de web-
site van de Groene Kerk is het e.e.a. te vinden over de Opstandingskerk.  
 
Wat wordt verstaan onder duurzaamheid? Gaat het om materiële duurzaamheid (gebouwen, energiegebruik) of spiri-
tuele duurzaamheid? Deze begrippen moeten wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden.  
Hoe duurzaam ben je als organisatie op het gebied van bouwen, beleggen, inkopen? De taak van de kerk (en ge-
meenteleden) is om als rentmeesters van de aarde op te treden.  
Op internet zijn tal van voorbeelden te vinden op het gebied van duurzaamheid om binnen de PGA toe te passen. 
Geïnventariseerd kan worden wat er al wordt gedaan op het gebied van sociale, economische, ecologische en spiritu-
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ele duurzaamheid. De websites van de wijkgemeenten en de PGA kunnen kritisch bekeken worden. Bij verbouwingen 
kan naast op duurzaamheid, ook op circulair verbouwen worden gelet. Op sociaal gebied: hoe is de werkdruk van 
predikanten?  
 
Als het onderwerp duurzaamheid in de PGA ter sprake wordt gebracht, zal de nadruk liggen op wat al wordt gedaan. 
Voor gemeenteleden is het daardoor gemakkelijker om na te denken over duurzaamheid. Het is dan geen ingewikkeld 
begrip, maar iets waar al veel aandacht voor is. Wat er al wordt gedaan, kan verder uitgebouwd worden. Binnen de 
kerk wordt al veel aan duurzaamheid gedaan, zonder dat dit als duurzaam wordt benoemd. Bijvoorbeeld de actie ‘Va-
kantiegeld samen delen’, de kerstpakkettenactie, de werkzaamheden van de diaconie, (sociale duurzaamheid). Wijk-
gemeenten De Drieklank en Vredenoord zijn fair trade gemeente. Binnenkort wordt de doopsgezinde kerk, waar de 
VVP kerkdiensten houdt, een fair trade kerk. In Vredenoord is er het jeugdfiliaal van de Wereldwinkel. De Opstan-
dingskerk is Groene Kerk. Er worden kerkdiensten met als onderwerp duurzaamheid georganiseerd. Bij de verbou-
wing van het gebouwencomplex van de Jozefkerk is duurzaamheid een belangrijk gegeven. 
 
Om gemeenteleden over duurzaamheid te informeren, te inspireren en te motiveren, kan in het Kerkblad een rubriek 
over duurzaamheid worden opgenomen. Op deze manier kan het onderwerp worden geconcretiseerd. Vanaf Dankdag 
voor gewas en arbeid zou een bepaald jaarthema centraal kunnen staan. Naar aanleiding van dit thema kunnen ook 
kerkdiensten worden georganiseerd. Het onderwerp zou ook in de AK aan de orde kunnen komen. Op de websites 
van de wijkgemeenten en de PGA zou meer aandacht moeten zijn voor wat de PGA aan duurzaamheid doet. 
 
De werkgroep Economie en Geloof gaat binnen de PGA een plan ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Hier-
bij wordt samengewerkt met de AK. Aan de wijkgemeenten zal worden gevraagd wat zij op het gebied van duurzaam-
heid al doen .  
 
In het jaarplan bij het beleidsplan worden een aantal stappen genoemd om duurzamer kerk te zijn. Ieder jaar zal wor-
den bekeken wat er bereikt is.  
 
De preses bedankt de leden van de werkgroep Geloof en Economie en Sofie van der Laan voor hun aanwezigheid in 
de vergadering. 
 
4. Profielschets professionele kracht jeugd en middengeneratie 
Op 24 april jl. is een bijeenkomst in De Bron geweest over de profielschets voor een professionele kracht jeugd en 
middengeneratie, waarbij leden van de drie wijkgemeenten, de Jeugdraad en het ministerie van predikanten zijn uit-
genodigd. Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij goede ideeën ter aanvulling van de profielschets die in de 
AK ter sprake is geweest werden genoemd.  
De aanwezigen waren het er over eens dat de nieuwe professional bovenwijks moet worden ingezet. De voorkeur 
gaat uit naar een predikant. In de profielschets wordt gesproken over social media, opgemerkt werd dat multimedia 
beter zou zijn. Bij de sollicitatieprocedure, die open zou moeten zijn, zou de sollicitant zich op creatieve wijze moeten 
presenteren. De nieuw te benoemen professional moet communicatief vaardig zijn, een pionier, iemand die niet bang 
is om te experimenteren, maar die ook verbindend is voor gemeenteleden in de wijk en voor de wijken onderling. Er 
wordt niet gezocht naar iemand die precies in het profiel past, maar iemand die daarin wil groeien. Een stevige per-
soon die zijn of haar werktijden kan bewaken. De nieuwe professional zal worden bijgestaan door een klankbord-
groep. 
De professional wordt een predikant met een bijzondere opdracht. Volgens de kerkorde moet deze een bepaalde tijd 
aan deze bijzondere opdracht besteden. Naast de bijzondere opdracht zal de predikant ook voorgaan in kerkdiensten 
en deel uitmaken van het ministerie van predikanten.  
Het streven is dat de nieuwe professional in september, bij het begin van het nieuwe seizoen, kan beginnen.  
Over een half jaar kunnen degenen die de vergadering van 24 april hebben bijgewoond voor een vergadering worden 
uitgenodigd om te bespreken hoe de professional functioneert en of dit voldoet aan de verwachtingen.  
 
De PKN beschikt over een predikantenpool, waar mogelijk een geschikte kandidaat is te vinden.  
Er is nog niet gesproken over een verhuisverplichting, het is wel prettig als de nieuw te benoemen predikant in of in de 
buurt van Assen woont. De predikant wordt voor vijf jaar aangesteld. Na vijf jaar zou het mogelijk kunnen zijn dat deze 
predikant doorgroeit in een andere rol binnen de PGA. Voor de jeugd en middengroepen wordt dan mogelijk gekeken 
naar een jongere predikant. Bij de aanstelling van een predikant kan geen proeftijd worden afgesproken. Dit is kerkor-
delijk niet mogelijk. 
 
5. Verslag AK-vergadering 9 april 2018 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
Pag. 1, punt 3, profielschets professionele kracht jeugd en middengeneratie 
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In de begroting 2018 is nog geen rekening gehouden met een nieuw aan te trekken professionele kracht voor de 
jeugd en middengeneratie. In de meerjarenbegroting is dit wel gebeurd. Het aanstellen van een professionele kracht 
heeft invloed op de vermogenspositie van de PGA.  
De AK neemt er nota van dat de aanstelling van een professionele kracht in september voor de jeugd en middengene-
ratie consequenties heeft voor de begroting van 2018. 
 
Pag. 2, punt 6, Zaken uit CvK – Verbouwing complex Jozefkerk aan de Collardslaan 
In de vergadering van 9 april is de AK akkoord gegaan met een taakstellend budget van € 850.000 voor de verbou-
wing van het complex Jozefkerk. Het is een grote investering en hoe wordt dit met andere wijken besproken? 
In de vergadering van de AK op 28 mei wordt een investerings- en exploitatiebegroting gepresenteerd. De opbrengst 
van de verkoop van het Kerkelijk Bureau aan de Oosterhoutstraat wordt voor de verbouwing gebruikt. Verder heeft het 
CvK een convenant gesloten met de Stichting Sociale Culturele Activiteiten van de Jozefkerk voor de komende  
15 jaar. Deze stichting heeft een inspanningsverplichting aanvaard om per jaar tenminste een bedrag van € 10.000 
bijeen brengen dat ten goede komt aan de algemene middelen.  
 
Pag. 3, punt 6, Zaken uit CvK – Nieuw hoofd Kerkelijk Bureau 
Deze week wordt het contract getekend met het nieuwe hoofd Kerkelijk Bureau. Deze zal ook kennis maken met de 
medewerkers van het Kerkelijk Bureau.  
 
6. Ingekomen (+ uitgegane) stukken 
Over deze lijst worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
7. Zaken uit CvK 
Afscheid van Gienus de Klein en Janny Veldwisch 
De afscheidsreceptie van Gienus de Klein en Janny Veldwisch is op 31 mei De Bron, van 16.00-18.00 uur. De uitno-
digingen zijn inmiddels verstuurd. 
 
Gesprek met wijkgemeente Vredenoord 
Op maandag 16 april is er een gesprek geweest met ds. Helène van Noord, Henk Schoep, de preses en Ernst Lutgert 
over de situatie in Vredenoord. Ds. Roeland Busschers zal in ieder geval tot september/oktober 30% werken. Het 
preekrooster is tot het eind van het jaar vastgesteld. Voor de problemen op het pastorale vlak is voorgesteld is om 
emeriti die in de wijken wonen te vragen dit op te vangen. Joke van Beveren is voor één jaar aangesteld. In mei zal 
met haar een gesprek plaatsvinden over eventuele verlenging van haar contract voor nog één jaar.  
 
Jaarrekening 
In de AK-vergadering van 28 mei zal de jaarrekening CvK worden besproken. 
 
Verbouwing Jozefkerk 
Er worden gesprekken gevoerd met bestuurlijke organen over mogelijke subsidiëring dan wel goedkope leningen voor 
de verbouwing van het complex Jozefkerk. 
 
9. Zaken uit CvD 
Budget Support 
Twee weken geleden is Marjan IJzerman overleden, de drijvende kracht achter Budget Support. De raad van toezicht 
van Budget Support heeft gesproken met de medewerkers van de sociale winkel. Er is een coördinator aangesteld. 
De winkel gaat op 1 mei weer open. Ook bij de consulenten is een coördinator aangesteld. De jongste dochter van 
Marjan IJzerman wordt lid van de raad van toezicht van Budget Support. Bij de collegebesprekingen van de gemeente 
Assen is het belang van Budget Support aan de orde geweest.  
 
Voedselbank 
In overleg met de Voedselbank krijgen kinderen van 4-12 jaar een vakantietas met inhoud. Het betreft  ong. 140-150 
kinderen. Het CvD draagt hieraan bij.  
 
Jaarrekening en jaarverslag 
De jaarrekening en het jaarverslag van het CvD zijn in de vergadering van het CvD vastgesteld. De organisaties waar 
het CvD mee samenwerkt, zoals UBA en Budget Support hebben opgemerkt dat steeds minder mensen hulp vragen. 
Dit is opmerkelijk. Uitgezocht wordt waar dit aan ligt. 
 
AZC Veenhuizen 
Het AZC in Veenhuizen is gesloten. De kledinguitgifte in Veenhuizen is stopgezet. Tijdens een bijeenkomst met alle 
medewerkers heeft Geert Sloots, penningmeester van het CvD, de medewerkers bedankt voor hun inzet. 
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9. Zaken uit de Jeugdraad 
Er is een gesprek geweest met de voorzitter van de Jeugdraad over zijn functioneren. Er zijn afspraken gemaakt voor 
de toekomst. Er worden functieomschrijvingen opgesteld voor de voorzitter, secretaris en penningmeester. In de 
Jeugdraad zijn weer vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten aanwezig. 
 
10. Uit de wijken 
De Drieklank 
Op 21 april is een bezinningsdag gehouden over de toekomst van de kerk. Deze dag is geleid door ds. Peter van de 
Peppel. 
- Bij het clubkamp in Appelscha waren 66 kinderen aanwezig. 
- De variatieviering van 22 april in De Ontmoeting, ‘Droom van een koning’ zal ook in De Bron plaatsvinden.  
- Met Pasen zijn de paaskaarsen bij de drie vierplekken vervangen. De paaskaarsen van vorig jaar zijn gegeven aan 
mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
- In het afgelopen seizoen is er met verschillende vormen van Avondmaalvieren geëxperimenteerd. Voor De Bron is 
besloten om lopend Avondmaal te vieren en één keer per jaar een andere vorm toe te passen.  
 
Sionsgemeente 
- Op 1 juni is er, voor het eerst sinds jaren, een huwelijksinzegening. 
- In de kerkdienst van 29 april was de gemeente verdubbeld door vakantiegangers. De Sionsgemeente is goed te 
vinden voor mensen die in Assen op vakantie zijn. 
 
VVP 
Op 15 september wordt in Frederiksoord een inspirerende ontmoetingsdag voor Vrijzinnigen in Drenthe, met als the-
ma ‘Weldadig Vrijzinnig’ georganiseerd, samen met de Nederlandse Protestanten Bond uit Beilen in het kader van 
200 jaar Maatschappij van weldadigheid. 
 
Jozefkerk 
Op 18 april is een avond van de jonge kerk georganiseerd (leeftijdscategorie ong. 20-45 jaar). Er zijn een zestal on-
derwerpen in verschillende groepen besproken. De uitkomsten van de besprekingen zijn op vellen papier opgeschre-
ven en worden door de scriba van de Jozefkerk uitgewerkt. Het was een boeiende avond. 
 
Vredenoord 
- In het moderamen is de relatie tussen Vredenoord en de AK aan de orde geweest. 
- Er is een avond voor oud-ambtsdragers georganiseerd. 
- Het huurcontract van de Adventskerk met de GGZ loopt over vier jaar af. Er is een werkgroep gevormd om na te 
denken over wat er over vier jaar moet gebeuren. 
 
Preses 
De preses sprak onlangs iemand die het gevoel heeft dat er beweging is in de PGA. Zij had een zeer positief gesprek 
hierover. 
 
11. Sluiting  
De vergadering wordt besloten met het zingen van lied 418, vers 1-3. 
 
De preses sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 
 
 
Assen, 28 mei 2018 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken    Scriba, Bert Smit 
 
 
 
 
Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 30 april 2018 
1. De werkgroep Economie en Geloof gaat binnen de PGA een plan ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. 
Hierbij wordt samengewerkt met de AK. 
2. De AK neemt er nota van dat de aanstelling van een predikant voor de jeugd en middengeneratie consequenties 
heeft voor de begroting van 2018.  
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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 ge-
handhaafd. Alleen korte me-
dedelingen. Zaken ter be-
spreking: twee weken van te 
voren aan de scriba doorge-
ven. 

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

22 januari 2018 3. Beleidsplan  
2018-2022 

Een werkgroep zich buigen 
over hoeveel predikanten en 
kerkelijk werkers in de toe-
komst in de PGA nodig zijn 
en hoe de werkzaamheden 
over hen verdeeld kunnen 
worden, met als uitgangspunt 
dat in iedere wijkgemeenten 
één fulltime predikant werk-
zaam is. 
Ook zal een financiële werk-
groep worden gevormd. 

AK Sept. 2018 werk-
groepen samen-
stellen, okt/nov 
bijeenkomen 
werkgroepen 

22 januari 2018 3. Beleidsplan  
2018-2022 

AK zal aan de wijkgemeenten 
voorstellen dat de stadspre-
dikant ieder jaar een of twee 
keer zal voorgaan in de wijk-
gemeenten om zo contact 
met de wijkgemeenten op te 
bouwen 

moderamen  

22 januari 2018 6. Evaluatie nieuwjaars-
bijeenkomst 

In de septembervergadering 
van de AK zal worden be-
sproken waar en wanneer de 
volgende nieuwjaarsbijeen-
komst zal zijn en wie deze zal 
organiseren. 
 

moderamen September 2018 

9 april 2018 6. Zaken uit het CVK De AK gaat akkoord met een 
totale renovatie van het za-
lencentrum van de Jozefkerk 
en geeft het CvK de opdracht 
om, binnen een taakstellend 
budget, deze verbouwingsop-
tie uit te werken 

  

30 april 3. Beleidsplan 2018-
2022  
Duurzaamheid 

De werkgroep Economie en 
Geloof gaat een plan ontwik-
kelen op het gebied van 
duurzaamheid. Hierbij wordt 
samengewerkt met de AK. 

 2022 

30 april 4. Profielschets professi-
onele kracht jeugd en 
middengeneratie 

Over een haf jaar zullen de 
aanwezigen van de vergade-
ring op 24 april voor een 
bijeenkomst worden uitgeno-
digd  om te bespreken hoe de 
professional functioneert. 

Preses/scriba November 2018 

30 april 5. Verslag AK-
vergadering 9 april 

De AK neemt er nota van dat 
de aanstelling van een predi-
kant voor de jeugd en mid-
dengeneratie consequenties 
heeft voor de begroting van 
2018. 

  

 


