Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente Assen

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op
maandag 25 maart 2019 het Duurzaamheidscentrum
Aanwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Jolanda Duker, Gerrit Drogt, Thilla Franken (preses), Simon Goverse,
Jan Hammer (werkgroep Economie en Geloof), ds. Ron Koopmans, Max van Leeuwen (werkgroep Economie en Geloof), Otto Lussenburg (werkgroep Economie en Geloof), Ernst Lutgert, ds. Peter van de Peppel, Jenneke Span,
Bert Smit (scriba)
Afwezig: ds. Bert Altena, Bert ten Klooster, Erwin Kremer, Gerard Schoep
Notulist: Yvonne Lussenburg
1. Opening (Vrijzinnig Assen)
De preses heet de aanwezigen welkom.
Johan Dijks opent de vergadering. De afgelopen week was een week waarin heel Nederland behoorlijk in beroering
was. Vanavond zijn we bij elkaar in het Duurzaamheidscentrum, op de agenda staat duurzaamheid & economie.
Dat deed hem denken aan de 90-er jaren, toen hij toetrad tot het college van Gedeputeerde Staten met in zijn portefeuille o.a. milieu. In die jaren kwam hij voor het eerst in aanraking met het begrip duurzaamheid. Hij probeerde om
het Drentse bedrijfsleven te interesseren voor hergebruik van restwarmte. Het hoofdthema in de samenleving is nu
klimaatverandering. 21 april is het weer Pasen. Het is de tijd van de opstandigheid. In opstand komen tegen onrecht,
erbij stilstaan dat de dood niet het laatste woord mag krijgen, maar dat dit woord gegeven is aan het leven. Pasen is
een zoektocht naar het letterlijk ongehoorde, naar datgene waar eigenlijk geen taal voor is. Hij hoopt dat vanavond
met elkaar inhoud kan worden gegeven aan een Bron van leven die gestalte krijgt in een duurzame wereld. En er voor
zorgen dat iedereen mee kan doen.
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag
Er zijn geen mededelingen van de preses.
Overige mededelingen:
- City Life Church laat de naam van deze kerk zien op auto’s. Kan de PGA zich ook niet op een of andere manier in
beeld brengen?
- In het Dagblad van het Noorden stond een artikel over een bijeenkomst in de moskee El Moslimiem, georganiseerd
naar aanleiding van de aanslag in Christchurch, Nieuw Zeeland, waar 50 moskeebezoekers op brute wijze werden
vermoord en de gebeurtenissen in Utrecht op maandag 18 maart jl. Tijdens deze bijeenkomst konden mensen met
elkaar in gesprek gaan. Misschien is het mogelijk om vanuit de PGA iets te organiseren, moslims uit te nodigen in de
Jozefkerk om zo van elkaar te leren?
- Er zal een kaart namens de AK worden gestuurd aan Diedrik Pepping. De aanwezigen kunnen hun naam op deze
kaart zetten.
Vaststellen agenda
Bezoek van de preses aan de bijeenkomst van het promotieonderzoek iconische stadskerken in Amersfoort op
19 maart. Dit punt wordt toegevoegd aan punt 10, Uit de wijken.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3. Jaarplan 2018-2019
H. Duurzaamheid (werkgroep Economie en Geloof)
Otto Lussenburg geeft namens de werkgroep Economie en Geloof een uiteenzetting aan de hand van een powerpointpresentatie.
In het beleidsplan 2018-2022 is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. De wijkgemeenten werken op hun eigen
manier aan duurzaamheid. Een aantal kerken van de PGA is fair trade kerk. De Opstandingskerk is een groene kerk.
Het zijn van een fair trade kerk en een groene kerk schept verplichtingen.
De werkgroep Economie en Geloof wil een kritische trekker zijn en proberen de rol van adviseur voor de AK op zich te
nemen. Het streven is om als duurzame kerk naar buiten te treden en om contacten op dit gebied ook buiten de kerk
te zoeken.
Het voornemen van de AK is om in 2022 een duurzamere kerk te zijn dan in 2017.
De AK heeft vorig jaar aan de werkgroep Economie en Geloof de opdracht gegeven om inspirerend en stimulerend te
zijn. In de werkgroep is daarmee aan de slag gegaan.
De werkgroep werkt aan verdieping door de jaarlijkse dankdaglezing, lezingen zoals over de Donuteconomie (februari
2019), duurzaamheidsdiensten, artikelen in het Kerkblad en in de werkgroep zelf door in vergaderingen een verdiepingsonderwerp aan de orde te stellen. De activiteiten die de werkgroep onderneemt zijn het organiseren van bedrijfsbezoeken, aandacht geven aan de Fair Trade week, vorig jaar heeft de Opstandingskerk open gestaan voor
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deelnemers aan de groene kerken fietstocht. Verder is door de werkgroep nagedacht over het verminderen van de
CO2-uitstoot, dit in samenwerking met het Fair Climat Fund en een jaarthema voor de PGA
De werkgroep stelt voor om de komende twee jaar in de Protestantse Gemeente Assen te werken met het thema:
‘Stof tot nadenken, een ontdekkingstocht naar een duurzamere garderobe’. Het is een reis door de levensfases van
kleding: ontwerp en productie, verkoop en aanschaf, gebruik en duurzaam wegdoen. De gedachte hierbij is om leden
van de PGA bewust te maken, hen te inspireren en het stimuleren van duurzaamheid. Het is de bedoeling dat iedereen in de PGA hieraan mee kan doen, van jong tot oud. Van deze onderwerpen wordt een ‘reisverslag’ bijgehouden.
Bijvoorbeeld door foto’s en films, door vieringen in de kerken, een tentoonstelling e.d.
Alle wijken en geledingen worden door de werkgroep uitgenodigd om mee te doen aan dit project.
Gevraagd wordt of de werkgroep een inventarisatie heeft gemaakt van de onderwerpen op het gebied van duurzaamheid waaraan PGA-breed al aandacht wordt gegeven. Het is goed dat de wijkgemeenten van elkaar weten wat zij
doen en van elkaar kunnen leren. De werkgroep Economie en Geloof zal hiervan een overzicht maken.
De leden van de AK vinden het een goed idee om twee jaar aan de gang te gaan met dit kledingproject. De
Jeugdraad wil graag meedoen.
De actie die in de Jozefkerk wordt gehouden voor Albanië kan hier ook onder vallen.
Organisaties van binnen en buiten de PGA kunnen bij het project worden betrokken, bijvoorbeeld de handwerkgroep
van Vrijzinnig Assen, het AZC.
Otto Lussenburg wil, als dat nodig is, in de wijkgemeenten een nadere toelichting geven op dit project.
De werkgroep Economie en Geloof wil in het najaar starten met dit project. De AK krijgt voor het zomerreces een opdracht van de werkgroep om met dit project aan de slag te gaan.
De preses bedankt de leden van de werkgroep Geloof en Economie voor hun inbreng in de vergadering.
4. Consideraties
In de toelichting bij de agenda wordt een uiteenzetting gegeven van de consideraties die zijn voorgelegd.
Opgemerkt wordt dat door de voorgestelde wijzigingen meer vrijheid voor gemeenten wordt gecreëerd en dat de gemeente meer bij de besluitvorming wordt betrokken.
De AK stemt in met de zeven voorstellen van de in de eerste lezing vastgestelde tekst van de consideraties die op 22
januari zijn toegestuurd door de Protestantse Kerk. De scriba geeft de instemming door aan de classis.
5. Verslag AK-vergadering 28 januari 2019
Het verslag wordt vastgesteld.
Pag. 2, punt 4, Verslag AK 28 januari 2019, Gemeenteavond
Ds. Bert Altena zal deze avond geen toelichting geven over het promotieonderzoek iconische stadskerken. De protestantse gemeenten Enschede, Nijeveen en Peize zullen in een presentatie aangeven hoe zij zijn omgegaan met de
vragen, waar de Protestantse Gemeente Assen nu voor staat. De avond wordt aangekondigd in het Kerkblad, zondagsbrieven e.d.
Pag. 4, Uit de wijken, Vrijzinnig Assen
Het is nog niet helemaal zeker dat de kerkdiensten van Vrijzinnig Assen vanaf 1 januari 2020 in de Bethelkerk zullen
plaatsvinden. Het is voor Vrijzinnig Assen eventueel mogelijk om een vierplek binnen de PGA te vinden.
6. Ingekomen (+ uitgegane) stukken
3n. Classis Groningen/Drenthe, uitnodiging bevestigingsdienst ds. Wouter Bakker op 31 maart
De preses zal deze bevestigingsdienst bijwonen.
7. Zaken uit CvK
Subsidie/lening
Van de provincie Drenthe is een brief ontvangen over een subsidie/laagrentende lening voor de verbouwing van het
complex Jozefkerk. De provincie Drenthe heeft een subsidie van € 150.000 toegekend en een laagrentende lening
van €100.000. Er kan nog €50.000 subsidie en een laagrentende lening van €50.000 worden verkregen zodra Bouwbedrijf Rotteveel gecertificeerd wordt voor het zijn van Leerbedrijf. Bij het aanvragen van dit certificaat deed zich een
aantal problemen voor, gelegen buiten het Bouwbedrijf zelf. Deze worden door de provincie Drenthe opgelost.
Verhuizing Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau verhuist maandag 1 april.
De overdrachtsakte voor het pand aan de Oosterhoutstraat wordt op 1 april getekend.
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Opbrengst actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans heeft dit jaar iets minder opgebracht dan vorig jaar. In 2018 was het totaalbedrag voor de toezeggingen voor de kerk € 638.547, in 2019 € 625.449. Dit betekent een terugloop van 2,05%. Er was een bedrag van
€ 610.000 begroot voor 2019.
Het totaalbedrag van toezeggingen voor diaconie ver weg in 2018 was € 84.308, in 2019 € 82.623, een vermindering
van 2%. De toezeggingen voor diaconie dichtbij brachten een bedrag van € 88.274 in 2018 en € 89.193 in 2019, een
toename van 1,4%.
Het aantal leden van de kerk is teruggelopen met 2,6%. Het bedrag van de toezeggingen neemt dus niet met gelijke
tred af met het ledental.
Meerjarenonderhoudsbegroting
Er wordt naar gekeken om de Meerjaren Onderhoudsbegroting Gebouwen (MJOB) meer professioneel op te pakken,
om te bezien hoe meer duurzaamheid bereikt kan worden en meer structureel naar het onderhoud van de gebouwen
gekeken kan worden.
Hierin kan dan duidelijk worden aangegeven wat er in de toekomst specifiek aan de gebouwen moet gebeuren. Hierover zal echter eerst nog in het CvK gesproken moeten worden.
8. Zaken uit het CvD
Open Huis
Het moderamen van het College van Diakenen en ds. Bert Altena hebben een gesprek gehad met het Open Huis voor
een plek voor ‘Mooi Verhaal’. De toegang tot het Open Huis is niet optimaal. Ook kan er geen mededelingenbord van
de PGA worden buitengezet, omdat het Open Huis een project is van meerdere kerken. ‘Mooi Verhaal’ blijft voorlopig
in de VVV ondergebracht. Er wordt een verkooptafel geplaatst waar bijvoorbeeld de Wereldwinkel iets kan verkopen.
Ds. Altena is op zoek naar vrijwilligers om mensen te woord te staan in de VVV.
PopUpwinkel
In september wordt begonnen met de voorbereiding van de PopUpwinkel. Een deel van het Forum zal worden afgebroken/verbouwd. Het is dus nog niet zeker of de PopUpwinkel op dezelfde plek kan worden gerealiseerd.
Avond voor diakenen’
In het najaar wordt een avond georganiseerd voor de wijkdiaconieën.
Diaconaal werker
Er zijn zes brieven ontvangen op de advertentie voor een diaconaal werker. Op 18 maart is met vier kandidaten een
gesprek gevoerd. Op 25 maart was een vervolggesprek met twee kandidaten. Als een definitieve kandidaat is gekozen is het de bedoeling dat deze begin april kennis maakt in het ministerie en op 24 april met het College van Diakenen. In de AK-vergadering van 29 april kan de AK akkoord gaan met de aanstelling van de nieuwe diaconaal werker.
9. Zaken uit de Jeugdraad
Gezinsvoorstelling
Op 17 maart was er een mooie gezinsvoorstelling in de Jozefkerk, gespeeld door Matthijs Vlaardingerbroek. Om
14.30 uur voor kinderen van 6-12 jaar, om 17.00 uur voor de groep 12-20 jaar. De eerste voorstelling was goed bezocht. Er waren vijftien mensen uit het asielzoekerscentrum uitgenodigd voor deze voorstelling. Dit wordt door hen
zeer gewaardeerd. Bij de tweede voorstelling waren wat minder mensen aanwezig. De jeugdraad gaat deze voorstellingen evalueren. Bekeken wordt of het een jaarlijkse traditie kan worden om een voorstelling te organiseren.
Ondersteuning wijken
Bekeken wordt of op de website een uitwisseling kan worden gegeven van activiteiten voor de jeugd voor de leiding
van de jeugdgroepen. In Vredenoord is georganiseerd dat de jeugd op Witte Donderdag gezamenlijk pizza eet en
naar de Passion gaat kijken. Andere wijkgemeenten hebben zich daar bij aangesloten. Het is niet altijd nodig om activiteiten per wijkgemeente te organiseren.
10. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
Op zondag 17 maart was een inspiratiemiddag met Jiddische muziek. Op 4 april komt Frits de Lange praten over zijn
boek ‘Heilige onrust’. In mei wordt een inspiratieochtend georganiseerd met als thema ‘Muziek uit de hemel’.
Over de mogelijkheid voor kerkdiensten in Bethelkerk moet de kerkenraad zich nog uitspreken.
Jozefkerk
- De verbouwing van het zalencentrum loopt op schema.
- Door de wijkdiaconie wordt voor ouderen een middag georganiseerd over het onderwerp
van het koningshuis’.
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- In het team van de audiovisuele ondersteuning in de Jozefkerk zit veel jeugd. De beeldschermen in de kerk ondersteunen de kerkdienst.
- De diaconie heeft een aantal keren een inzameling georganiseerd voor Albanië.
De Drieklank
- Kortgeleden was er weer een doopdienst in De Bron. De vorige was twee jaar geleden. Binnenkort is er een trouwdienst van gemeenteleden van De Drieklank in een kerk in Haren.
- Er zijn nieuwe gemeenteleden welkom geheten die een bijzonder verhaal hebben.
Vredenoord
Op zondag 17 maart waren een aantal dames van de Rafelende Randen van Europa in de kerkdienst in de Adventskerk aanwezig. Tijdens de lunch kon met hen nagepraat worden.
Er gaan een paar gemeenteleden op uitnodiging van bisschop Rusudan Gotsiridze, die vorig jaar in Vredenoord te
gast was, naar Tblisi in Georgië om daar het paasfeest te vieren.
Preses
De preses heeft op 19 maart in Amersfoort een bijeenkomst over iconische stadskerken bijgewoond. Dhr. Kaljauw, die
dit promotieonderzoek doet, gaf een toelichting. De deelnemende gemeenten zullen ook eigen onderzoek moeten
doen. De beeldbepalende kerken in de stad kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Daarvoor moet intern
draagvlak zijn. Het was een zinvolle bijeenkomst en het was prettig om vertegenwoordigers van andere gemeenten
met iconische stadskerken te ontmoeten. Op 8 oktober is de volgende bijeenkomst.
11. Sluiting (Vrijzinnig Assen)
Johan Dijks gaat voor in gebed.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Assen, 29 april 2019

Preses, Thilla Franken

Scriba, Bert Smit

Besluiten en actiepunten AK-vergadering 25 maart 2019
1. De AK stemt in met de zeven voorstellen van de in de eerste lezing vastgestelde tekst van de consideraties die op
22 januari zijn toegestuurd door de Protestantse Kerk.

Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad
Vergaderdatum
2 juli 2018

Agendapunt
4. Beleidsplan

28 januari 2019

3.Jaarplan 2018-2019

25 maart 2019

4. Consideraties

Wat
De AK vraagt de werkgroep
communicatie om een plan
op te stellen. In het voorjaar
van 2019 zal hierover weer
gesproken worden in een AKvergadering.
Gemeenteavond organiseren
op 16 mei
De AK stemt in met de zeven
voorstellen van de in de eerste lezing vastgestelde tekst
van de consideraties die op
22 januari 2019 zijn toegestuurd.
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