
Algemene Kerkenraad  Protestantse Gemeente Assen 
 

1 

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op  
maandag 28 mei 2018 in De Bron 
 
Aanwezig: Gerrit Drogt, Jolanda Duker, Thilla Franken (preses), Simon Goverse, Gienus de Klein, Bert ten Klooster, 
ds. Ron Koopmans, Erwin Kremer, Ernst Lutgert, ds. Peter van de Peppel, Diedrik Pepping, Gerard Schoep, Bert Smit 
(scriba), Jurgen Wagenaar (kascommissie, agendapunt 3) 
Afwezig: ds. Bert Altena, Johan Dijks, Henk Dassen 
Notulist: Yvonne Lussenburg 
 
1. Opening (Jozefkerk) 
Ds. Ron Koopmans opent de vergadering met het lezen uit het boekje ‘Even Stil’ van Wim Jansen, een hoofdstuk 
naar aanleiding van Spreuken 9:9.  
 
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Jurgen Wagenaar, vertegenwoordiger namens de kascom-
missie. 
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
- De AK-vergadering die gepland stond voor 25 juni wordt verschoven naar 2 juli. Gerard Schoep en Simon Goverse 
zullen bekijken wie van hen aanwezig kan zijn, omdat dan ook de wijkkerkenraad Vredenoord vergadert. 
- Het CvK vergadert op 3 juli. 
- De eerste AK-vergadering van het nieuwe seizoen vindt plaats op 24 september. Voorafgaand aan deze vergadering 
is een eenvoudige maaltijd, waarvoor ook AK-leden worden uitgenodigd die aan het eind van dit seizoen afscheid 
hebben genomen. 
- Vergaderschema AK: voor eind augustus is een extra moderamenvergadering gepland. Met Jenneke Span wordt 
gesproken over het inhoudelijke deel van de AK-vergaderingen. Zij zal een plan opstellen voor de zaken uit het be-
leidsplan die in dit deel van de vergadering aan de orde kunnen komen. 
 
Aanvulling agenda 
De agenda die voor ligt, wordt vastgesteld. 
 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Jaarrekening 2017 CvK 
Erwin Kremer, penningmeester van het CvK, licht de jaarrekening 2017 CvK toe. Hij bedankt Gienus de Klein, direc-
teur Kerkelijk Bureau, voor zijn werkzaamheden voor de jaarrekening. De jaarrekening is in de CvK-vergadering van  
8 mei goedgekeurd.  
De jaarrekening 2017 vermeldt een kleiner tekort dan in de begroting 2017 aangegeven. Dit komt door de hogere 
vermogensopbrengsten. De lagere opbrengst van bijdragen van gemeenteleden heeft een negatief effect. 
 
Het boekverlies van de verkoop van het Kerkelijk Bureau is opgenomen in het vermogen in plaats van in de verlies- 
en winstrekening. Dit is in voorgaande jaren ook gebeurd met de winst van de verkoop van de pastorieën. Dit is een 
gebruikelijke procedure bij kerken en verenigingen om de donateurs niet de indruk te geven dat hun giften niet meer 
nodig zijn. 
De kascommissie heeft hier een opmerking over gemaakt, maar heeft goedgekeurd dat de verkoop in het vermogen 
werd opgenomen. De opbrengst van de verkoop van het Kerkelijk Bureau wordt gebruikt voor de verbouwing van het 
gebouwencomplex Jozefkerk, waar het nieuwe Kerkelijk Bureau zal worden ondergebracht. Er is in het verleden niet 
afgeschreven op het Kerkelijk Bureau, omdat afgesproken is dat er op kerkelijke gebouwen niet wordt afgeschreven. 
Voor de verbouwing van het Jozefkerkcomplex kan wel een afschrijving worden overwogen.  
 
Over een aantal zaken in de jaarrekening worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Naar aanleiding hiervan 
zal een aantal wijzigingen en verbeterpunten in de definitieve jaarrekening worden opgenomen, voordat deze naar het 
RCBB wordt gezonden. 
 
Jurgen Wagenaar, lid van de kascommissie geeft een toelichting op de werkzaamheden van de kascommissie. De 
kascommissie bestaat uit drie registeraccountants, die dit doen op basis van vrijwilligheid. Zij bestuderen de jaarreke-
ning die is opgesteld door het CvK en geven waar nodig commentaar. Zij bekijken of de jaarrekening voldoet aan de 
eisen. Een aantal zaken is niet gemakkelijk te controleren, zoals de opbrengst van de verhuur van kerkgebouwen en 
kastellingen. De telling van de collectegelden na de kerkdienst zou door twee diakenen moeten plaatsvinden. In de 
praktijk is dit er vaak één.  
De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat het CvK een deugdelijke administratie heeft gevoerd.  
De kascommissie heeft aanbevolen om de offerte voor de verbouw van het Jozefkerkcomplex te laten nakijken door 
een onafhankelijk bureau, omdat er maar één offerte is aangevraagd. De offerte is door dit externe bureau in orde 
bevonden.  
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Opgemerkt wordt dat het belangrijk is om goed te onderbouwen waarom het Jozefkerkcomplex voor een bedrag van 
€ 850.000 wordt verbouwd om vragen uit de gemeente goed te kunnen beantwoorden. 
 
De AK stelt de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters vast, met inachtneming van een aantal wijzigingen 
voorgesteld in de vergadering, en verleent de penningmeester en het College van Kerkrentmeesters decharge voor 
het in 2017 gevoerde beleid. 
 
4. Jaarrekening 2017 CvD 
Gerrit Drogt licht de jaarrekening 2017 CvD toe. Een accountantsverklaring van Bloemsma en Faassen volgt nog.  
De pagina’s 1-11 van de jaarrekening bevatten informatie over wat de wijken doen op diaconaal gebied, informatie 
over de missionair diaconaal jeugdwerker en de PopUpwinkel. De pagina’s 12-14 bevatten informatie over organisa-
ties waar het CvD connecties mee heeft, zoals De Vaart vakantieweek, Humanitas, UBA, Budget Support, DPA. 
Daarna volgt de jaarrekening 2017. De beleggingen hebben een goed rendement opgeleverd, iets minder dan in 
2016.  
Het valt op dat de accountantskosten hoger zijn dan vorig jaar. Dit heeft te maken met advies over beleggingen  
De bestedingen uit het vermogen zijn lager uitgevallen. Dit gaat structureel worden omdat Wim Staal minder uren is 
gaan werken.  
Er moet goed worden nagedacht over de bestedingen uit het vermogen. In het najaar worden hiervoor plannen ge-
maakt door het CvD. Het bedrag dat is ontvangen door de verkoop van het HDB moet jaarlijks worden verminderd. Dit 
is nog niet gelukt. Aan de Vaartweek zou een hogere bijdrage kunnen worden gegeven door het CvD, omdat de kos-
ten niet meer door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed en het verblijf ook duurder is geworden. Het is ook 
mogelijk dat de kostprijs voor de Vaartweek wordt verhoogd voor de deelnemers.  
 
De AK stelt de jaarrekening 2017 van het College van Diakenen vast, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
accountant.  
 
5. Beleidsplan 2018-2022 Financieel kader 
De samenwerking tussen de AK en het CvK wordt als prettig ervaren. Er is een open houding, er kan veel informatie 
worden uitgewisseld. Deels komt dit omdat er geen lastige onderwerpen op de agenda van AK en CvK staan. Het is 
prettig dat er nu een open uitwisseling is, dit kan helpen als er wel lastige onderwerpen op de agenda zullen komen.  
Het CvK geeft op een open manier advies aan de AK. In de gemeente is er enige reserve t.o.v. AK en CvK. Er zijn 
beelden dat dit gesloten bolwerken zijn. Dit is jammer en er zal veel aangedaan moeten worden om dit te doorbreken.  
 
Er staat veel geld op de rekening van de kerk. Aan gemeenteleden moet worden uitgelegd dat dit geld goed geïnves-
teerd moet worden. Als het geld op is, kan er niets meer worden gedaan. De meerjarenraming, waarin diverse zaken 
kunnen worden doorgerekend, bijvoorbeeld wat er gebeurt met het vermogen als er meer geld wordt besteed aan een 
nieuwe predikant, kan een hulpmiddel zijn. Helaas wordt er weinig gebruik gemaakt van het recht tot inzage van de 
begrotingen en jaarrekeningen op het Kerkelijk Bureau. 
Bij het maken van de plannen voor het aanstellen voor een predikant voor de middengroepen en jeugd zijn zoveel 
mogelijk mensen betrokken. De procedure is zo open mogelijk geweest. 
 
Op sommige momenten is het CvK de AK een aantal stappen voor in de besluitvorming. Bijvoorbeeld bij het besluit 
over de verbouwing van het Jozefkerkcomplex. Het besluit over de uitgave van € 850.000 voor de verbouwing is door 
de AK op één avond genomen. Door een AK-lid werd geopperd dat het wellicht beter zou zijn geweest om dit besluit 
in een volgende vergadering te nemen om zo bedenktijd te hebben. Dan was er ook tijd geweest om aan de wijkge-
meenten duidelijk te maken waarom deze verbouwing nodig is. 
Hier wordt tegenovergesteld dat in sommige gevallen, zoals nu, waarbij het CvK niet veel eerder dan de AK op de 
hoogte was van de kosten van de verbouwing, zowel CvK als AK geconfronteerd werden met een beslissing die op 
korte termijn moest worden genomen. Er is in CvK en AK zorgvuldig nagedacht over de verbouwing. De bouwcom-
missie is meteen aan de slag gegaan om plannen te maken voor de verbouwing.  
 
De 1fte formatieplaats voor een predikant voor de jeugd en middengeneratie is tot stand gekomen uit gesprekken met 
de wijkgemeenten. Met de drie wijkgemeenten is gesproken over hun wensen t.a.v. een predikant. In het moderamen 
zijn deze wensen samengevoegd en is tot 1 fte besloten. Dit is niet in de AK besproken. Het CvK, als werkgever die 
inzicht heeft over de financiële ruimte, bepaalt uiteindelijk voor hoeveel procent een predikant wordt beroepen.  
 
De processen in het moderamen AK/AK – moderamen CvK/CvK moeten zo parallel mogelijk blijven lopen. Afgespro-
ken wordt dat van de te bespreken punten in de AK de gedachtegangen en besluiten uit het moderamen AK op schrift 
worden gesteld en gestuurd naar de leden van de AK om zo verrassingen te voorkomen en de besluitvorming trans-
paranter te maken. 
 
6. Verslag AK-vergadering 30 april 
Het verslag wordt, met dank aan de notuliste, goedgekeurd. 
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7. Ingekomen (+ uitgegane) stukken 
Over deze lijst worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
8. Professionele kracht jeugd en middengroepen 
Ernst Lutgert geeft een overzicht hoe de procedure voor het beroepen van een predikant voor jeugd en jongeren in 
zijn werk zou kunnen gaan. Hij noemt een aantal mogelijkheden. Deze zijn besproken in het moderamen. De snelste 
optie voor de PGA is om een predikant via de mobiliteitspool van de PKN te werven en na de afgeronde procedure 
van de benoemingscommissie te benoemen in de AK. 
- De proponent wordt beroepen door de synode en wordt predikant in algemene dienst. 
- PGA gaat dan een contract aan met de Dienstenorganisatie voor de duur van het project.  
- Gedurende deze periode is de predikant verbonden aan de PGA. De predikant wordt niet beroepen en is dus geen 
lid van de kerkenraad, maar adviseur van de kerkenraad. 
- De PGA zal dan een benoemingscommissie aanstellen. Er is geen beroepingsprocedure. 
 
Procedure 
- De PGA maakt een duidelijke profielschets. 
- Een afvaardiging van PGA bespreekt deze met de contactpersoon van de mobiliteitspool. Waar nodig worden zaken 
aangescherpt, c.q. verder afgesproken. 
- De mobiliteitspool verzorgt de werving en probeert minimaal één, liefst meerdere kandidaten aan PGA voor te stel-
len. De kandidaten zijn nog proponent. 
- De benoemingscommissie van PGA voert de gesprekken met de kandidaten. 
- Wanneer een kandidaat door PG Assen geschikt wordt geacht, dan wordt de proponent door de synode beroepen 
tot predikant in algemene dienst. 
- Vervolgens sluit de dienstenorganisatie een contract af met de PGA voor de duur van het project. 
 
- Bij het aanstellen van een predikant mag er geen leeftijdsdiscriminatie zijn. Door een beginnend predikant te vragen 
is de kans groot dat er iemand in de leeftijd 30-35 jaar kan worden gevonden. 
- PGA hoeft geen wachtgeld te betalen na afloop van het contract. 
- De predikant moet in de gehele breedte van het vak van predikant kunnen werken. 
- De predikant wordt voor minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar gevraagd door de mobiliteitspool. 
- De predikant wordt wat betreft salaris ingeschaald door de dienstenorganisatie en heeft de rechtspositie van kerkelijk 
medewerker. 
- Een proponent, die een ‘zij-instromer’ is, dus eerst een andere carrière heeft gehad voorafgaand aan theologiestu-
die, kan een toegevoegde waarde hebben voor PGA. 
De kosten van een predikant via de mobiliteitspool zijn iets hoger doordat de werving, maar ook de voortgang van het 
werk door de mobiliteitspool met de predikant wordt besproken en wordt geëvalueerd. 
- Een begeleidingscommissie in de gemeente is van belang. 
- Er wordt geen proefperiode afgesproken.  
- In principe hoeft een predikant van de mobiliteitspool niet te verhuizen naar de plaats waar het contract mee wordt 
afgesloten. Het zou prettig zijn als de predikant in de buurt van Assen zou wonen voor de duur van het contract. 
 
De procedure om een predikant uit de mobiliteitspool te benoemen is sneller dan om zelf een predikant te beroepen. 
Er hoeft geen beroepingscommissie te worden benoemd. De sollicitatieprocedure met creatieve inbreng, zoals ge-
noemd in de vorige vergadering, kan ook bij een predikant die uit de mobiliteitspool wordt aangetrokken, worden ge-
volgd. Mocht de predikant uit de mobiliteitspool helaas niet bevallen, dan wordt de normale procedure om de over-
eenkomst met een predikant te ontbinden ingezet.  
Een predikant uit de mobiliteitspool is niet duurder voor de PGA. Door de mobiliteitspool worden eenmalig kosten in 
rekening gebracht voor de werving en selectie.  
 
Er zal geen voorkeur worden uitgesproken om een kandidaat te vragen die zij-instromer is. Er wordt gekeken naar 
kwaliteiten van kandidaten waar behoefte aan is binnen de PGA. Door Jenneke Span is dit in kaart gebracht. 
 
In de nieuwsbrief van de PKN is de berichtgeving over de mobiliteitspool te volgen, bijvoorbeeld: 
www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/het-ontzorgen-van-de-gemeente-daar-gaan-we-voor-heleen-haasdijk 
 
De leden van de AK geven aan dat zij graag van te voren een overzicht van de mogelijkheden voor het beroepen van 
een predikant hadden willen ontvangen, of een overzichtelijke beamerpresentatie tijdens de vergadering. Benadrukt 
wordt dat de AK-leden graag van te voren informatie ontvangen om zich beter te kunnen voorbereiden op de vergade-
ringen. 
 
Om de procedure niet te vertragen stemt de AK er mee in om een predikant voor jeugd en middengroepen via de 
mobiliteitspool van de PKN aan te trekken. 
De benoemingscommissie zal bestaan uit één vertegenwoordiger uit elke wijkgemeente, één vertegenwoordiger uit 
het ministerie en één of twee vertegenwoordigers uit de Jeugdraad. 
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9. Zaken uit CvK 
Privacywetgeving 
De landelijke kerk heeft een modelprivacyreglement opgesteld. Deze wordt aangepast aan de plaatselijke situatie. Op 
de website, in het Kerkblad en de zondagsbrieven is een mededeling geplaatst dat de PGA bezig is met de privacy-
wetgeving.  
 
Geldophalers 
In het moderamen CvK wordt een procedure ontwikkeld hoe er zal worden omgegaan met het ophalen van de collec-
teopbrengsten van de zondagse diensten. Om dit door medewerkers van het Kerkelijk Bureau te laten uitvoeren, dit 
kost erg veel tijd en menskracht.  
 
Investerings- en financieringsbegroting verbouwing Jozefkerk 
Door de penningmeester van het CvK is een investerings- en financieringsbegroting opgesteld om een aanvraag voor 
een lening te doen bij de provincie Drenthe. Deze wordt in de vergadering uitgereikt aan de AK-leden. 
De penningmeester licht toe dat er een mogelijkheid is om een lening aan te vragen bij de provincie Drenthe. Een 
bedrag van € 300.000 kan tegen 1% rente worden geleend. Dit bedrag moet in termijnen worden terugbetaald.  
Er is een nalatenschap ontvangen die bestemd is voor wijkgemeente Jozefkerk, deze zal ook voor de verbouwing 
worden gebruikt. De Stichting Sociale en Culturele Activiteiten Jozefkerk is een inspanningsverplichting aangegaan 
om in tien jaar een bedrag van € 150.000 bijeen te brengen. Door bij de verbouwing op duurzaamheid te letten kan de 
energierekening lager worden. Door de verbouwing wordt onderhoud, dat in de toekomst uitgevoerd moet worden, in 
één keer uitgevoerd. 
 
Er zijn nog geen andere subsidiemogelijkheden onderzocht. Ook bij de gemeente Assen is nog geen subsidie aange-
vraagd.  
In de presentatie die op 9 april in de AK is gehouden is een overzicht opgenomen over de mogelijke financiering van 
de verbouwing. De scriba zal deze presentatie z.s.m. aan de leden van de AK toesturen. De leden van de AK willen 
een verdere uitwerking van de investerings- en financieringsbegroting ontvangen. De beslissing of de AK akkoord 
gaat met de begroting wordt uitgesteld naar de vergadering van 2 juli.  
 
10. Zaken uit CvD 
Gesprek Gerrit Drogt en de preses met Jans Enting, voorzitter Open huis 
De aanleiding voor het gesprek met Jans Enting was de teleurstelling t.a.v. de actie Kerkbalans (bij deze actie wordt 
niet apart aandacht besteed aan het Open Huis) en de bestemming van de collecte voor het Open Huis. Op 17 juni is 
er landelijk een collecte voor Open Huizen. Het CvD heeft ervoor gekozen om hier niet aan deel te nemen. Jans En-
ting is erop geattendeerd dat hij de wijkgemeenten kan benaderen om de opbrengst van een vrije collecte ten goede 
te laten komen aan het Open Huis. Er gebeurt veel in het Open Huis. Bij de NCRV is een actie gaande (Warm Hart) 
waarbij kan worden gestemd op het Open Huis. Hier is een bedrag van € 10.000 mee gemoeid.  
 
Bezoek wijkdiaconieën 
Wim Staal en Gerrit Drogt bezoeken de wijkdiaconieën om uit te leggen wat het werk van Wim Staal inhoudt.  
Wijkgemeente Vredenoord is bezocht, Op donderdag 31 mei wordt de vergadering van wijkdiaconie De Drieklank 
bijgewoond.  
 
Vakantietas 
Voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar wordt samen met de Voedselbank een vakantietas gevuld. Het CvD stelt hier 
geld voor beschikbaar. De kosten zijn ong. € 30 per tas. Via de wijkkerken wordt sponsoring van wijkgemeentes ge-
vraagd. 
 
Gesprek met de wethouder 
Het moderamen AK en het CvD hebben op 24 september een gesprek met wethouder Harmke Vlieg over het sociale 
domein. 
 
11. Zaken uit de Jeugdraad 
De Jeugdraad heeft een roerige tijd achter de rug. Diedrik Pepping (lid van de Jeugdraad door zijn functie als jeugd- 
ouderling) en Jolanda Duker hebben statuten en een beleidsplan voor de Jeugdraad opgesteld. De functies van de 
leden van de Jeugdraad zijn omschreven. De voorzitter, Hemmo van der Wal, is afgetreden. De Jeugdraad is in ge-
sprek met iemand die deze functie op zich wil nemen.  
Jolanda Duker verzoekt de penningmeester van het CvK om het budget van de Jeugdraad over te maken, zodat de 
activiteiten die gepland zijn, kunnen worden uitgevoerd. 
De drie wijkgemeenten die in de Jeugdraad zijn vertegenwoordigd zijn met elkaar in gesprek en zullen een goede 
gesprekspartner zijn voor de nieuwe predikant voor jeugd en middengroepen. 
 
12. Evaluatie werkwijze AK 
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Gezien het tijdstip wordt dit punt verschoven naar de vergadering van 2 juli. 
13. Uit de wijken 
Jozefkerk 
- Op zondag 20 mei, Pinksteren, deden drie personen belijdenis, waarvan er twee zijn gedoopt. 
- De aanklacht die was ingediend tegen de predikant is op alle punten niet-ontvankelijk verklaard. De wijkkerkenraad 
heeft inmiddels een verweerschrift opgesteld tegen de aanklacht die tegen hem is ingediend. Op 5 juni vindt hierover 
een hoorzitting plaats. 
- Op 12 juni is Ron Koopmans dertig jaar predikant.  
 
De Drieklank 
- Op zondag 20 mei, Pinksteren, heeft één persoon belijdenis gedaan in De Ontmoeting. 
- Op zondag 20 mei is aandacht besteed aan tien jaar De Bron. Er zijn oude filmbeelden vertoond. De Christelijke 
Muziekvereniging Oranje speelde. 
- Bij de schoolkerkdienst op 27 mei met Het krijt waren 250 personen aanwezig. 
 
Vredenoord 

- Er is een commissie vierplekken ingesteld die gaat nadenken over de gebouwen in Vredenoord in de toekomst. Over 
drie jaar loopt het contract met de GGZ af en de wijkgemeente wil zich hier op voorbereiden. 
- Ds. Roeland Busschers is beperkt inzetbaar. Er is nog geen consulent. 
 
11. Sluiting (Jozefkerk) 
De vergadering wordt besloten met het bidden van het Onze Vader.  
 
De preses sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 
 
 
Assen, 2 juli 2018 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken   Scriba, Bert Smit 
 
 
 
 
Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 28 mei 2018 
1. De AK stelt de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters vast, met inachtneming van een aantal wijzigin-
gen en verleent de penningmeester en het College van Kerkrentmeesters decharge voor het in 2017 gevoerde beleid. 
2. De AK stelt de jaarrekening 2017 van het College van Diakenen vast, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
accountant.  
3. Afgesproken wordt dat van de te bespreken punten in de AK de gedachtegangen en besluiten uit het moderamen 
op schrift worden gesteld en gestuurd naar de leden van de AK. 
4. De AK stemt in met het aantrekken van een predikant voor jeugd en middengroepen via de mobiliteitspool van de 
PKN. 
5. In de AK-vergadering van 2 juli zal een besluit worden genomen over de investerings- en financieringsbegroting 
verbouwing Jozefkerk. 
6. De evaluatie werkwijze AK komt in de vergadering van 2 juli aan de orde. 
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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. 
Korte mededelingen. Zaken ter 
bespreking: twee weken van te 
voren aan de scriba doorgeven. 

Preses/scriba Alle vergaderingen 
in de toekomst 

22 januari 2018 3. Beleidsplan  
2018-2022 

Een werkgroep gaat zich buigen 
over hoeveel predikanten en 
kerkelijk werkers in de toekomst 
in de PGA nodig zijn en de ver-
deling van de werkzaamheden 
den, met als uitgangspunt dat in 
iedere wijkgemeenten één fullti-
me predikant werkzaam is. 
Ook zal een financiële werkgroep 
worden gevormd. 

AK Sept. 2018 werk-
groepen samenstel-
len, okt/nov bijeen-
komen werkgroepen 

22 januari 2018 3. Beleidsplan  
2018-2022 

AK zal aan de wijkgemeenten 
voorstellen dat de stadspredikant 
ieder jaar een of twee keer zal 
voorgaan in de wijkgemeenten. 

moderamen  

22 januari 2018 6. Evaluatie nieuwjaarsbij-
eenkomst 

In de septembervergadering van 
de AK zal worden besproken 
waar en wanneer de volgende 
nieuwjaarsbijeenkomst 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 zalen-
centrum van de Jozefkerk en 
geeft het CvK de opdracht om, 
binnen een taakstellend budget, 
deze verbouwingsoptie uit te 
werken 

  

30 april 3. Beleidsplan 2018-2022  
Duurzaamheid 

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

 2022 

30 april 5. Verslag AK-vergadering 9 
april 

De AK neemt er nota van dat de 
aanstelling van een predikant 
voor de jeugd en middengenera-
tie consequenties heeft voor de 
begroting van 2018. 

  

28 mei 3. Jaarrekening CvK De AK stelt de jaarrekening van 
het College van Kerkrentmees-
ters vast, met inachtneming van 
een aantal wijzigingen, en ver-
leent de penningmeester en het 
College van Kerkrentmeesters 
decharge voor het in 2017 ge-
voerde beleid. 

AK  

28 mei 4. Jaarrekening CvD De AK steltt de jaarrekening 
2017 van het College van Diake-
nen vast, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de accountant. 

  

28 mei 5. Beleidsplan Van de te bespreken punten in 
de AK worden de gedachtegan-
gen en besluiten uit het modera-
men op schrift worden gesteld en 
gestuurd naar de leden van de 
AK. 

Moderamen/scriba  

28 mei 8. Professionele kracht 
jeugd en middengroepen 

De AK stemt in met het aantrek-
ken van een predikant voor jeugd 
en middengroepen via de mobili-
teitspool van de PKN. 

  

28 mei 9. Zaken uit CvK In de AK-vergadering van  
2 juli zal een besluit worden 
genomen over de investerings- 
en financieringsbegroting ver-
bouwing Jozefkerk. 

scriba 2 juli 

28 mei 12. Evaluatie werkwijze AK In de vergadering van 2 juli komt 
de evaluatie werkwijze AK aan 
de orde. 

scriba 2 juli 

 


