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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op 
maandag 1 juli 2019 in De Bron 
 
Aanwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Thilla Franken (preses), Simon Goverse, Bert ten Klooster, Ernst Lutgert, 
ds. Peter van de Peppel, Bert Smit (scriba), Geert Warris, Jenneke Span 
Afwezig: ds. Bert Altena, Erwin Kremer, Gerrit Drogt, ds. Ron Koopmans, Gerard Schoep  
Notulist: Yvonne Lussenburg  
 
1. Opening  
De vergadering wordt geopend met het zingen van lied 23b. 
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
De preses heet de aanwezigen welkom in de laatste AK-vergadering van het seizoen 2018-2019. 
 
Vastgesteld wordt dat het quorum niet aanwezig is. Daarom zullen de onderwerpen waarover in deze vergadering 
besluiten worden genomen, voor de AK-vergadering van 23 september a.s. opnieuw worden geagendeerd 
 
Matthias Kaljouw, die het promotieonderzoek doet naar achttien iconische stadskerken, waaraan de PGA deelneemt 
met de Jozefkerk, heeft een e-mail gestuurd waarin hij meedeelt dat hij overspannen is. Hij betreurt dit en hoopt op de 
vergadering van de vertegenwoordigers van de iconische kerken op 8 oktober a.s. weer aanwezig te kunnen zijn. Dit 
zal vertraging opleveren in het onderzoek. Er zijn vlak na elkaar twee rekeningen ontvangen betreffende dit onder-
zoek, één over 2018 en één over 2019. 
 
Rondvraag 
Gienus de Klein (voormalig directeur Kerkelijk Bureau) heeft een zware operatie ondergaan. Inmiddels gaat het goed 
met hem. Hij heeft namens de AK, het CvK en het Kerkelijk Bureau bloemen ontvangen.  
 
3. Verslag AK-vergadering 27 mei 2019 
Pag. 3, ingekomen en uitgegane stukken 
Laatste zin: verbindingsdienst wordt gewijzigd in verbintenisdienst. 
 
Pag. 5, Opening zalencentrum Jozefkerk 
Hieraan wordt toegevoegd: en het Kerkelijk Bureau. 
 
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
Pag. 1, Kennismaking met kerkelijk werker jeugd en middengeneratie 
Het moment van de verbintenisdienst van Daniël Kehanpour kan nog niet vastgesteld worden. Hier kan pas over wor-
den gesproken als zijn VOG is ontvangen en bekend is of hij als belijdend lid van de PKN kan worden ingeschreven. 
Ook zal bekeken worden hoe zijn vervolgstudie gepland moet worden. Dit alles is in werking gezet.  
Daniël Kehanpour zal per 1 september worden aangesteld als kerkelijk medewerker en nog niet als kerkelijk werker. 
Het verschil tussen deze beide functies betreft de permanente educatie. 
 
Pag. 2, Meerjarenonderhoudsbegroting 
Gevraagd wordt of het vaststaat dat er een jaarlijkse dotatie van €40.000 wordt gedaan voor de onderhoudsbegroting; 
er wordt immers een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld? Geantwoord wordt dat dit in voorgaande 
jaren jaarlijks een bedrag van €75.000 was. Het CvK tracht de jaarlijkse dotatie voor het groot onderhoud terug te 
brengen van €75.000 naar €40.000. Het CvK laat een professioneel meerjarenonderhoudsplan opstellen. Als dit ge-
reed is, zal de definitieve dotatie bekend zijn.  
 
Pag. 2, Naar aanleiding van de jaarrekening CvK 
Toelichting bouwkundigen over overschrijding budget verbouwing zalencentrum Jozefkerk en Kerkelijk Bureau 
Op 2 juli is de laatste bespreking over het budget. Daarna zal een eindafrekening worden opgesteld. 
 
Pag. 3, Jaarrekening CvD, cadeautas voor kinderen van ouders die afhankelijk zijn van de Voedselbank 
Vorig jaar ontvingen kinderen van ouders die afhankelijk zijn van de Voedselbank een rugzakje gevuld met een aantal 
artikelen. Dit jaar krijgen zij een cadeaubon. De kinderen krijgen niet ieder jaar een gevulde tas, zodat zij daar niet op 
gaan rekenen. 
 
Pag. 3, punt 6, AK-vergadering 29 april 2019, aanschaffen Scipio-app 
Op donderdag 11 juli is een bijeenkomst gepland waarbij vertegenwoordigers uit de wijkgemeenten en de website van 
de PGA die zich met communicatie bezighouden zijn uitgenodigd. Dan zal besproken worden hoe de app het snelst 
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bij gemeenteleden bekend gemaakt kan worden. Geprobeerd wordt om deze app voor de actie Kerkbalans 2020 te 
laten functioneren. 
 
Pag. 3, punt 6, Verslag AK-vergadering 26 april, student marketing 
De werkgroep communicatie zal zich hiermee bezighouden. 
 
4. Ingekomen en uitgegane stukken 
3a. Brief Geert Sloots n.a.v. AK-vergadering 27 mei jl. 
Naar aanleiding van deze brief ontstaat er een intensieve discussie.  
Geert Sloots zal worden uitgenodigd voor een gesprek om zijn brief toe te lichten. 
NB: Dit gesprek zal plaatsvinden tijdens de moderamenvergadering van 26 augustus a.s. 
 
5.a. Vaststelling preekrooster 2020 
Het preekrooster 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergade-
ring van 23 september a.s. opnieuw worden geagendeerd. 
 
5.b. Vaststelling vergaderschema 2019-2020 
De laatste AK-vergadering van dit seizoen wordt verschoven naar 29 juni 2020. Met inachtneming van deze wijziging 
wordt het vergaderschema 2019-2020 vastgesteld. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergadering 
van 23 september a.s. opnieuw worden geagendeerd.  
 
6. Evaluatie werkwijze AK 
1. Hoe beoordeelt u de voortgang van de besluiten die het afgelopen seizoen door de AK zijn genomen? 
De voortgang van de besluiten die door de AK zijn genomen worden als goed beoordeeld. 
Het moderamen heeft, doordat in de moderamenvergadering al zaken zijn besproken, een kennisvoorsprong op de 
overige AK-leden. Dit wordt door sommige AK-leden als lastig ervaren bij het nemen van besluiten. Soms moeten snel 
besluiten worden genomen door de AK zonder dat de leden voldoende kennis hebben.  
Om te voorkomen dat de vergaderingen erg lang worden door de toelichtingen die gegeven moeten worden, zouden 
de AK-leden via de e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden. Opgemerkt wordt dat AK-leden voldoende ver-
trouwen in elkaar en het moderamen moeten hebben, dat het moderamen het juiste kiest voor de PGA en dat er geen 
sprake is van tegengestelde belangen. 
 
2. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van de AK aan de wijkgemeenten? 
In de AK worden belangrijke besluiten genomen. De wijkgemeenten zijn nog steeds onvoldoende vertegenwoordigd in 
de AK. Het lukt bijna niet om twee vertegenwoordigers uit elke wijk zitting te laten nemen in de AK. Er zijn veel leden 
afwezig bij vergaderingen. Hoe belangrijk vinden de wijkgemeenten de AK? 
De wijkgemeenten hebben veel vacatures, die moeilijk vervuld kunnen worden. De vrijwilligers die zich aanmelden 
willen vaak graag een functie in hun eigen wijk.  
Opgemerkt wordt dat de wijken niet altijd het gevoel hebben dat zij worden ondersteund door de AK.  
De stadspredikant wordt gemist bij de vergaderingen. Omdat hij maar een deel van zijn werktijd in Assen aanwezig is, 
kan hij niet elke vergadering aanwezig zijn. Misschien is het een oplossing om werkers met een bovenwijkse taak 
regelmatig ongeveer twintig minuten in de AK-vergadering aanwezig te laten zijn om hen iets te laten vertellen over 
waar ze mee bezig zijn. Dit kan op een moment dat zij toch in Assen aanwezig zijn. Het moderamen zal dit uitwerken. 
 
3. Hoe vindt u dat de AK de samenwerking met de wijkgemeenten bevordert? 
Opgemerkt wordt dat één van de belangrijkste opdrachten van de AK is dat er synergie ontstaat, dat de wijkgemeen-
ten gaan samenwerken. Wat in de AK wordt besproken zou teruggekoppeld moeten worden naar de wijken, zodat er 
een wisselwerking ontstaat. De onderlinge communicatie is erg belangrijk.  
 
4. Wat is voor u een belangrijk thema om in de AK te bespreken waar we afgelopen seizoen niet aan zijn  
toegekomen? 
Het zou goed zijn als er een gezamenlijk doel voor ogen is. De punten uit het beleidsplan, die het doel zijn voor de 
komende vier jaar, zijn bij AK-leden onvoldoende bekend. Deze moeten op een bepaalde manier steeds weer onder 
de aandacht worden gebracht als doel waar naartoe wordt gewerkt. De doelen uit het beleidsplan zijn voor over vier 
jaar, er zijn ook andere doelen voor over tien jaar. De doelen waar naartoe gewerkt moet worden zullen op een duide-
lijke, korte wijze moeten worden verwoord. Dit zou ook in de kerken kunnen worden opgehangen voor gemeenteleden 
en kerkbezoekers. In het kort noteren: hier staan we voor, dit gaan we doen. Dit moet op een aansprekende manier 
gebeuren. Dit is een aandachtspunt dat wordt meegenomen door het moderamen.  
 
7. Zaken uit CvK 
Subsidie provincie Drenthe 
Van de provincie Drenthe is een brief ontvangen waarin wordt meegedeeld dat er een aanvullende subsidie zal wor-
den verstrekt aan de PGA. Bouwbedrijf Rotteveel dient zich wel te laten certificeren, zeker voor voorkomende geval-
len. Deze voorwaarde is losgekoppeld van de betrokken subsidietoekenning. 
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Ook is het recht op aanvragen van een laagrentende lening verstrekt, met een looptijd van dertig jaar.  
 
Vredenoord 
Ds. Busschers gaat met ingang van 1 juli weer voor 100% aan het werk. Omdat dit nog niet bekend was toen verlen-
ging van het contract met Joke van Beveren werd besproken, en er op dat moment ook nog geen enkel zicht op was 
wanneer ds. Busschers weer voor 100% zou gaan functioneren, is haar een vast contract toegezegd. Met Vredenoord 
zal worden besproken hoe de werkindeling van Joke van Beveren zal worden ingevuld, nu ds. Busschers per 1 juli 
weer volledig aan het werk lijkt te zijn gegaan.  
 
8. Zaken uit het CvD 
Diaconaal werker 
Dick Vos zal worden uitgenodigd om zich voor te stellen in een AK-vergadering. Hij kan zichzelf introduceren en ver-
tellen wat zijn plannen zijn. Het is de bedoeling dat Dick Vos de contacten die zijn voorganger Wim Staal had gaat 
onderhouden en uitbreiden. 
 
10. Zaken uit de Jeugdraad 
- Na de zomer zal de Jeugdraad weer aan de slag gaan, onder andere met het kledingproject dat de werkgroep Eco-
nomie en Geloof heeft voorgesteld, en met de Stichting Present.  
- De jeugdouderling van De Drieklank wordt voorzitter van de kerkenraad van De Drieklank, dus er wordt in deze wijk 
een nieuwe jeugdouderling gezocht.  
- De Jeugdraad zal de kerkelijk werker jeugd en middengeneratie, Daniël Kehanpour, gaan begeleiden. Zij zoeken 
hiervoor jongeren uit de wijkgemeenten die in de begeleidingscommissie willen plaatsnemen. Geert Warris zal de 
jeugdouderlingen benaderen voor namen van jongeren rond de 20 jaar. 
- De benoemingscommissie zal in de verbintenisdienst van Daniël Kehanpour formeel van haar taak worden ontheven 
en worden bedankt. Het is nu nog niet bekend wanneer dit zal zijn (zie ook punt 3). 
 
11. Uit de wijken 
Jozefkerk 
- De actie Vakantiegeld samen delen is weer van start gegaan. 
- De Jozef- en Mariakerk zijn deze zomer open. 
 
Vredenoord 
In wijkgemeente Vredenoord zijn gesprekken op gang gekomen over ‘Op welke manier willen we kerk zijn’. De beide 
kerkgebouwen zijn daarin nog niet betrokken. Er zijn vijf gespreksronden geweest. In augustus volgen er nog twee. 
Op zaterdag 31 augustus buigt de wijkkerkenraad zich over de uitkomsten.  
 
De Drieklank 
- Diedrik Pepping wordt de nieuwe voorzitter van de wijkkerkenraad. 
- Er is nog geen nieuwe scriba gevonden.  
- De predikanten van de PGA preken in de zomer over liederen in de serie ‘Wat zing ik nou’. 
- Door het pensioenakkoord dat is gesloten zullen de predikanten Harmsen en Van de Peppel eerder met emeritaat 
kunnen gaan.  
 
Sionsgemeente 

- De kerkenraad heeft een uitstapje gemaakt naar Staphorst. 
- In de zomerkerkdiensten worden veel gasten verwacht. In de afgelopen weken zijn de kerkdiensten bezocht door 
jeugdgroepen die in de buurt van Assen hebben gekampeerd. 
 
Vrijzinnig Assen 
- In het afgelopen halfjaar is gezocht naar nieuwe huisvesting. Op 11 juli is er een ledenvergadering. Dan wordt aan 
de leden voorgelegd het voorstel om een jaarcontract af te sluiten bij de Apostolische kerk. Deze kerk voldoet aan de 
eisen van Vrijzinnig Assen. De zoektocht binnen de PGA gaat de komende jaren door. In het CvK zal hierover worden 
gesproken en in het najaar 2019 zal gezamenlijk met Vrijzinnig Assen bezien worden of tot een meer permanente 
oplossing binnen de gebouwen van de PGA kan worden gekomen. 
- Foekje Dijk preekt ook in het kader van het thema ‘Wat zing ik nou’. 
- Vrijzinnig Assen doet mogelijk mee met het kledingproject van de werkgroep Economie en geloof, mogelijk wordt het 
een jaarthema voor Vrijzinnig Assen. 
 
11. Aftredende ambtsdragers 
Er zijn geen aftredende ambtsdragers. 
 
12. Sluiting (De Drieklank) 
De vergadering wordt besloten met het zingen van lied 418. 
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur. 
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Assen, 23 september 2019 
 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken    Scriba, Bert Smit 
 
 
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 1 juli 2019 
1. Geert Sloots wordt uitgenodigd om met het moderamen te spreken over zijn brief (op 26 augustus a.s.). 
2. De AK stelt het preekrooster voor 2020 vast. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergadering van 
23 september a.s. opnieuw worden geagendeerd. 
3. De AK stelt het vergaderschema voor 2019-2020 vast. Omdat het quorum niet aanwezig is, al dit punt in de verga-
dering van 23 september a.s. opnieuw aan de orde worden gesteld. 
4. AK-leden zullen vaker op de hoogte worden gebracht (bijvoorbeeld per e-mail) van wat er in de PGA speelt om het 
verschil in kennis tussen moderamen en AK-leden zo klein mogelijk te houden.  
5. De doelen uit het beleidsplan moeten regelmatig onder de aandacht van de AK-leden worden gebracht om ze als 
‘stip aan de horizon’ te hebben en daar gezamenlijk naar toe te werken.  
6. Bovenwijkse beroepskrachten zullen regelmatig in de AK-vergadering worden uitgenodigd om over de voortgang 
van hun werkzaamheden te vertellen. 
 
 
 
Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad 
 
Vergaderdatum Agendapunt Wat Wie Wanneer klaar 

27 mei 2019/ 3. Kennismaking met 
kerkelijk werker jeugd en 
middengeneratie 

De AK besluit om Daniël 
Kehanpour onder een aantal 
voorwaarden per 1 septem-

ber 2019 aan te stellen als 
kerkelijk werker jeugd en 
middengeneratie binnen de 
PGA. T.z.t. zal een verbinte-
nisdienst worden gepland. 

  

1 juli 2019 4. Ingekomen en uitge-
gane stukken 

Uitnodigen Geert Sloots voor 
moderamenvergadering  
26 augustus 

scriba  

1 juli 2019 5.a. Vaststelling 
preekrooster 

De AK stelt het preekrooster 
voor 2020 vast. Omdat het 
quorum niet aanwezig is, zal 
dit punt in de vergadering van 
23 september a.s. opnieuw 
worden geagendeerd. 

scriba  

1 juli 2019 5.b. Vaststelling verga-
derschema 2019-2020 

De AK stelt het vergader-
schema voor 2019-2020 vast. 
Omdat het quorum niet aan-
wezig is, al dit punt in de 
vergadering van  
23 september a.s. opnieuw 
aan de orde worden gesteld. 

  

1 juli 2019 6. Evaluatie werkwijze 
AK 

AK-leden zullen vaker op de 
hoogte worden gebracht van 
wat er in de PGA speelt om 
het verschil in kennis tussen 
moderamen en AK-leden zo 
klein mogelijk te houden. 

moderamen  

1 juli 6. Evaluatie werkwijze 
AK 

Uitwerken hoe bovenwijkse 
beroepskrachten uitgenodigd 
worden voor de AK-
vergaderingen. 

moderamen  

1 juli 2019 6. Evaluatie werkwijze 
AK 

De doelen uit het beleidsplan 
moeten regelmatig onder de 
aandacht van de AK-leden 
worden gebracht om ze als 
‘stip aan de horizon’ te heb-
ben en daar gezamenlijk naar 

moderamen  
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toe te werken. 

 


