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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op  
maandag 24 september 2018 in De Bron 
 
Aanwezig: ds. Bert Altena, Henk Dassen, Johan Dijks, Gerrit Drogt, Thilla Franken (preses), Bert ten Klooster,  
ds. Ron Koopmans, Ernst Lutgert, Gerard Schoep, Bert Smit (scriba), Jenneke Span, Geert Warris 
Afwezig: Simon Goverse, Erwin Kremer, ds. Peter van de Peppel, Diedrik Pepping  
Notulist: Yvonne Lussenburg 
 
De vergadering wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd en een geloofsgesprek o.l.v. Jenneke Span. 
 
1. Opening (preses 
De preses heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
De opzet van de agenda, zoals deze de komende tijd gebruikt zal worden, wordt goedgekeurd door de AK-leden. 
 
Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Rondvraag 
Het moderamen stelt voor om na afloop van de AK-vergaderingen de mogelijkheid te geven om samen wat te drinken. 
De AK stemt hiermee in. 
 
2.a. Samenstelling AK en moderamen 
Namens de Jeugdraad heeft Geert Warris (en als hij verhinderd is Jolanda Duker) zitting in de AK, hij volgt Hemmo 
van der Wal op. Jenneke Span, het nieuwe hoofd Kerkelijk Bureau, volgt Gienus de Klein op. Gerard Schoep stond op 
het rooster om in 2018 af te treden. Hij zal zijn termijn verlengen, met goedkeuring van wijkgemeente Vredenoord. 
Gevraagd wordt of Assen ook vertegenwoordigd is in de nieuwe classis. De nieuwe classis kent minder vertegen-
woordigers. Classisleden zullen verkiesbaar worden gesteld met een profiel waarin zij worden voorgesteld en een 
foto. Hoever dit proces is, is nog niet bekend. Het oude systeem wordt nog enige tijd gehandhaafd, omdat niet alle 
classisleden tegelijk zouden moeten aftreden. De vertegenwoordiging uit Assen blijft een punt van aandacht.  
 
De voorgestelde samenstelling van het moderamen wordt goedgekeurd door de AK. 
 
2.b. Planning nieuwjaarsbijeenkomst (4 januari 2019, 17.00-19.00 uur) 
De AK gaat akkoord met deze datum. De nieuwjaarsbijeenkomst kan weer in de PopUp-winkel worden georgani-
seerd, als dit project doorgaat. Zoals dat er nu uitziet is dat het geval. De winkel zal open zijn van 8 december tot en 
met 5 januari. De nieuwjaarsbijeenkomst wordt georganiseerd door ds. Bert Altena, Diedrik Pepping en Gerard 
Schoep. Gerard Schoep neemt contact op met Diedrik Pepping. 
 
2.c. Gesprek met wethouder Harmke Vlieg 
Het moderamen, een aantal leden van het CvD, en een lid van het Diaconaal Platform Assen hebben op 10 septem-
ber een gesprek gevoerd met wethouder Harmke Vlieg over armoede onder kinderen. Het verslag van deze bespre-
king is bij de vergaderstukken gevoegd. 
Gevraagd wordt welke niche bedoeld wordt in het verslag. Geantwoord wordt dat het de bedoeling is om een langlo-
pend project te starten, daar waar de gemeente Assen dit niet kan. Het is niet de bedoeling om taken van de gemeen-
te Assen over te nemen. Geïnspireerd door een voorbeeld uit Rotterdam wordt gedacht aan buitenschoolse opvang 
voor kinderen van wie de ouders dit niet kunnen betalen.  
 
Geschat wordt dat er ongeveer 1800 kinderen in armoede leven in Assen, waarvan 400 in beeld zijn. Het is moeilijk 
om deze kinderen te bereiken. Via scholen is dit niet goed mogelijk, want leerkrachten hebben hiervoor weinig tijd. Zij 
mogen, in verband met de privacy, geen namen en adressen doorgeven. Het is wel mogelijk ouders te wijzen op de 
mogelijkheden die de gemeente Assen biedt. Ook wordt via huisartsen geprobeerd mensen in armoede te bereiken.  
 
Het is de bedoeling dat eind november een vervolggesprek is met de wethouder.  
 
2.d. Gesprek over AVG 
Op 6 september is een eerste gesprek geweest met contactpersonen uit de wijken. Jenneke Span heeft naar aanlei-
ding van dit gesprek een conceptprivacyverklaring opgesteld. Deze wordt besproken in een vervolgvergadering op  
10 oktober. Op de website zal worden vermeld dat er aan de privacyverklaring wordt gewerkt. Heel veel zaken zijn al 
binnen de kerk geregeld. Er zal een protocol worden opgesteld wie welke gegevens bij het Kerkelijk Bureau mag op-
vragen.  
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3. Presentatie jaarplan 2018-2019 
De preses heeft met Jenneke Span het jaarplan 2018-2019 opgesteld. 
22 oktober 2018 
Wim Staal wordt uitgenodigd om een inleiding te geven over armoede. Ds. Elly Veldman (eenzaamheid) wordt uitge-
nodigd voor de vergadering van 26 november 2018. Dan wordt zij uitgenodigd i.v.m. het onderwerp ouderen/senioren.  
 
28 januari 2019 
Er wordt een commissie gevormd die zich zal buigen over het aantal predikanten en kerkelijk werkers dat in de toe-
komst in de PGA nodig is en de verdeling van de werkzaamheden, met als uitgangspunt dat in iedere wijkgemeente 
één fulltime predikant werkzaam is. Gerard Schoep zal zich met een werkgroep hierover buigen en in de vergadering 
van 28 januari 2019 verslag uitbrengen. Bij deze commissie zal ook het ministerie van predikanten worden betrokken.  
Dit punt hangt nauw samen met de werkgroep die zich over de gebouwen gaat buigen. Simon Goverse heeft zitting in 
deze werkgroep. 
Ds. Bert Altena kan op 28 januari niet aanwezig zijn. Het punt B2, stadspredikant wordt verschoven naar de vergade-
ring van 25 februari. 
 
25 februari 2019 
Tijdens deze vergadering komt punt B2: stadspredikant aan de orde. 
De punten ‘Presentatie Bert Altena – City Church’, A1. Opbouw, identiteit, profilering wijkgemeenten en A2: één ker-
kenraad of zelfstandige wijkgemeenten’ wordt verschoven van 29 april naar 25 februari. Punt G1: Pr en communicatie 
wordt verschoven naar 29 april. 
 
25 maart 2019 
De werkgroep Economie en Geloof geeft op 25 maart 2019 in de AK-vergadering een toelichting. Deze werkgroep 
gaat in het seizoen 2019/2020 werken met een jaarthema. 
 
29 april 2019 
Punt G1: Pr en communicatie 
 
27 mei 2019 
Het onderwerp ‘Financieel kader’ blijft staan op 27 mei 2019. Het is de bedoeling dat, voordat er over de financiën 
wordt gesproken, een beleid wordt uitgezet. Dan zal in het financieel kader worden bekeken wat haalbaar is. 
Gerard Schoep zou graag voor het punt A3: werkwijze predikanten een print van het Excel sheet ontvangen waarop 
de financiële gegevens staan.  
 
24 juni 2019 
Voor deze vergadering is een creatieve avond gepland. Hier zal nog een voorstel voor worden gemaakt. Een klus 
doen voor de Stichting Present hoort tot de mogelijkheden  
 
De scriba past het jaarplan aan. Het wordt meegezonden met de vergaderstukken voor 22 oktober 2018. 
 
4. Benoemingscommissie 
Jenneke Span heeft een benoemingsprocedure predikant jeugd en middengeneratie en een taakomschrijving voor 
deze commissie opgesteld. De benoemingscommissie is op 11 september geïnstalleerd. De commissie heeft een 
aantal vergaderdata vastgesteld. De sollicitatietermijn is verlengd tot 1 oktober, omdat per 1 september nog geen 
sollicitaties waren binnengekomen. De mobiliteitspool vermoedt dat dit aan de vakantieperiode ligt. Mochten er per  
1 oktober geen sollicitaties binnen zijn gekomen, dan neemt de benoemingscommissie contact op met de AK. De 
benoemingscommissie doet de AK een voorstel voor een kandidaat voor de functie predikant jeugd en midden gene-
ratie. Benadrukt wordt dat de AK de werkzaamheden van de benoemingscommissie niet moet overdoen.  
 
5. Verslag AK-vergadering 2 juli 2018 
Pag. 3, punt 8.a., Vaststelling preekrooster, Hemelvaartsdienst in de Gouverneurstuin en de Jozefkerk 
Ds. Ron Koopmans wijst op een artikel dat hij in 2016 voor het Kerkblad heeft geschreven over dit onderwerp.  
 
6.Ingekomen (+ uitgegane) stukken 
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ingekomen en uitgegane stukken. 
 
7. Zaken uit CvK 
Risico-inventarisatie en -evaluatie 
Jenneke Span is aangewezen als preventiemedewerker. De nieuwe arbeidsvoorwaarden stellen nieuwe regels aan 
de werkgever. In alle gebouwen zal een risico-inventarisatie plaatsvinden. Het CvK gaat hiermee aan de slag. Bijzon-
dere punten zullen met de AK worden besproken.  
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Verbouwing Jozefkerk 
De AK zou de Jozefkerk tijdens de verbouwing willen bezoeken. Hiervoor zal een afspraak worden gemaakt. 
 
Collecterooster 2019 
Het CvK heeft het collecterooster besproken. Het CvD zal dit verder aanvullen voor wat het CvD betreft. Er is rekening 
gehouden met de wens van het CvD om in de Stille Week alleen diaconale collecten te houden. Het collecterooster 
zal in de AK-vergadering van 26 november 2018 worden vastgesteld. 
 
8. Zaken uit CvD 
INLIA/Tussenvoorziening 
In Eelde heeft INLIA een Tussenvoorziening voor statushouders die op een woning wachten. Voorheen werden de 
statushouders 26 weken onderwezen in de Nederlandse taal, verkeersregels, met geld omgaan, fietsen e.d. Dit is 
verkort tot 10 weken. Na deze periode hebben zij begeleiders nodig die hen willen helpen. Het CvD gaat hiervoor 
vrijwilligers zoeken, o.a. door een artikel in het Kerkblad.  
 
Collecterooster 

In het collecterooster zijn door het CvD diverse collecten van Kerk in Actie opgevoerd. Eén keer per jaar (in de tweede 
helft van het jaar) wordt in alle wijkgemeenten gecollecteerd voor de Stichting Hulp Jordanië, een project dat het CvD 
een aantal jaren zal ondersteunen. De opbrengst van deze collecte wordt door het CvD verdubbeld. In de wijkge-
meenten Jozefkerk en Vredenoord zal ook een vrije collecte worden besteed voor dit doel.  
 
Diaconale Stichtingen 
Het CvD is op zoek naar diaconale stichtingen die ondersteund kunnen worden. Ideeën hiervoor kunnen worden inge-
leverd bij Geert Sloots en Gerrit Drogt. 
 
9. Zaken uit de Jeugdraad 
De Jeugdraad wil zichtbaarder worden in de PGA. Vier keer per jaar zal een artikel in het Kerkblad worden opgeno-
men. Op de website is het onderwerp Jeugdraad aangepast aan de nieuwe situatie.  
In maart/april 2019 organiseert de Jeugdraad een kerkdienst voor jongeren uit Assen van 6-20 jaar.  
De Jeugdraad wil zich graag presenteren in de kerkenraadsvergaderingen van de wijkgemeenten, Sionsgemeente en 
VVP. 
 
10. Uit de wijken 
Jozefkerk 
- Op 16 september was de startzondag met een samenkomst in het Asserbos. De bijeenkomst werd afgesloten met 
een barbecue. Het weer was mooi, jong en oud waren aanwezig.  
- De verbouwing van het zalencentrum van de Jozefkerk heeft tot gevolg dat de activiteiten die daar plaatsvinden, 
moeten worden verplaatst naar andere plekken. De oppas en kindernevendienst worden gehouden in het gebouw van 
Achaat Uitvaartverzorging. Vergaderingen worden gehouden in De Bron en de Opstandingskerk. De Tienerdienst 
wordt gehouden in het Open Huis. 
 
Vredenoord 
- De startweek is vandaag begonnen. De startzondag is 30 september.  
- Ds. Roeland Busschers werkt weer voor 50%. Hij hoopt begin volgend jaar weer volledig te kunnen werken.  
- Het contract met kerkelijk werker Joke van Beveren is verlengd.  
- Harrie van der Ploeg is bevestigd als ouderling/scriba. 
- De kerkenraad blikt terug op een goede zomer. Doordat steeds een paar kerken dicht waren, ontstonden er leuke 
ontmoetingen met leden van andere wijkgemeenten. De serie Struikelteksten werd zeer gewaardeerd. 
- Het aantal mensen dat aanwezig is in kerkdiensten in de Opstandingskerk loopt wat terug. In de Adventskerk is het 
stabiel. 
- Op 13 januari 2019 is in de Opstandingskerk een duurzaamheidsdienst waarin ds. Harry Harmsen voorgaat. 
 
Sionsgemeente 
- Volgend weekend is de opening van het winterwerk.  
- Tijdens de zomer waren in de kerkdiensten veel gasten aanwezig. 
- De samenwerking met buurthuis De Schulp is niet optimaal. Er wordt gekeken naar andere mogelijkheden voor de 
kerkdienst op zondagochtend. 
 
VVP 
- De startzondag was op 2 september. 
- Meegewerkt is aan de themadag ‘Weldadig verlicht’ in Frederiksoord op zaterdag 15 september. Deze dag was erg 
succesvol.  
- De VVP heeft een aantal mooie activiteiten geplaatst in de Activiteitenkrant. 
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De Drieklank 
- Twee weken geleden is er afscheid genomen van ambtsdragers en zijn nieuwe ambtsdragers bevestigd. Er wordt 
nog gezocht naar één diaken.  
- Het startweekend was 22 en 23 september. Op zaterdag waren 100 mensen aanwezig die de Koptische kerk kon-
den bezoeken, een boottocht maken, de historische vereniging bezoeken of lekkere hapjes voor na afloop bij de high 
tea maken. Op zondag was er een gezamenlijke dienst waarin aandacht werd gegeven aan de diverse vacatures. Er 
was ook een vertegenwoordiging uit Gidofalva aanwezig, de zustergemeente van De Drieklank.  
- Zondag 30 september is er een kerkdienst met jongeren die met de World Servants weg zijn geweest. 
 
Stadspredikant 
- In ‘Woord en Weg’ heeft een mooi hoofdartikel gestaan over Zin-in-Zondag. 
- In het kerkelijk informatiepunt in de VVV is op woensdag 29 augustus de Activiteitenkrant gepresenteerd. Er waren 
ong. 20 mensen aanwezig. 
- In de Vredesweek zijn een aantal activiteitengeorganiseerd waarbij de stadspredikant was betrokken. Op maandag 
17 september was er een vredeswandeling. Ongeveer 75 mensen hebben deelgenomen aan deze wandeling. Op 
donderdag 20 september was in De Bron een avond waarop Philip Messak sprak en na afloop was er een debat. 
Jong Assen, een jongerenraad die zich inzet voor de gemeente Assen, heeft hieraan meegedaan. Hierbij waren 50 à 
60 mensen aanwezig.  
 
11. Sluiting (Vredenoord) 
De vergadering wordt besloten met het zingen van lied 418. 
 
De preses sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
 
 
 
Assen, 22 oktober 2018 
 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken   Scriba, Bert Smit 
 
 
Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 24 september 2018 
1. De AK stelt de samenstelling van het moderamen en de AK vast. 
2. Na afloop van de AK-vergaderingen is er de mogelijkheid om met elkaar wat te drinken. 
3. De datum van de nieuwjaarsbijeenkomst wordt vastgesteld op 4 januari 2019 in (indien mogelijk) de PopUp-winkel. 
Een werkgroep bestaande uit ds. Bert Altena, Diedrik Pepping en Gerard Schoep bereid dit voor. 
4. De AK stelt het jaarplan voor het vergaderjaar 2018-2019 vast. De scriba zal de wijzigingen verwerken.  
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Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad 
 

Vergaderdatum Agendapunt Wat Wie Wanneer klaar 

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 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. 

  

2 juli 3. Verbouwing Jozefkerk De AK stemt in met de ver-
bouwing van de Jozefkerk en 
met de financiering zoals 
gepresenteerd in de investe-
rings- en exploitatiebegroting. 

  

2 juli 4. Beleidsplan De AK vraagt de werkgroep 
communicatie om een plan 
op te stellen. In het najaar 
van 2018 zal hierover weer 
gesproken worden in een AK-
vergadering.  

Werkgroep  
communicatie 

Najaar 2018 

24 september 2. Rondvraag Na afloop van de AK-
vergaderingen is er de moge-
lijkheid om met  elkaar wat te 
drinken. 

  

24 september 2.a. Samenstelling AK en 
moderamen 

Aandachtspunt: vertegen-
woordiging Assen in de clas-
sis  

Moderamen/AK  

24 september 2.a. samenstelling AK en 
moderamen 

De AK stelt de samenstelling 
van de AK en het modera-
men vast. 

  

24 september 2b. Nieuwjaarsbijeen-
komst 

De nieuwjaarsbijeenkomst 
wordt gepland op 4 januari 
2019.  

Deze wordt 
voorbereid door 
ds. Bert Altena, 
Gerard Schoep 
en Diedrik Pep-
ping 

 4 januari 2019 

24 september 3. Presentatie jaarplan 
2018-2019 

Gerard Schoep neemt zitting 
in de werkgroep toekomst 
predikanten. Dit onderwerp 
komt o 28 januari 2019 aan 
de orde. Het CvK stuurt hem 
een Excel sheet toe. 

Gerard 
Schoep/CvK 

28 januari 2018 

24 september  3. Presentatie jaarplan 
2018-2019 

De AK stelt het jaarplan vast. 
De scriba past het jaarplan 
aan voor de volgende verga-
dering. 

Scriba 22 oktober 2018 

 


