Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente Assen

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op
maandag 23 september 2019 in De Bron
Aanwezig: Gerrit Drogt, ds. Ron Koopmans, Erwin Kremer, ds. Peter van de Peppel, Gerard Schoep,
Bert Smit (scriba), Dick Vos (diaconaal werker, tot en met agendapunt 3), Geert Warris
Afwezig: ds. Bert Altena, Henk Dassen, Johan Dijks, Thilla Franken (preses), Simon Goverse, Bert ten Klooster,
Ernst Lutgert, Jenneke Span
Notulist: Yvonne Lussenburg
1. Opening
Ds. Peter van de Peppel zit deze vergadering voor, omdat de preses is verhinderd. Hij heet de aanwezigen welkom, in
het bijzonder diaconaal werker Dick Vos.
Ds. Van de Peppel geeft een toelichting op zijn studieverslag ‘Het leven heeft geen zin, maar ik wel’.
In mei had hij een maand studieverlof. In deze maand heeft hij bekeken wat er op dit moment in de samenleving gebeurt op het gebied van levensbeschouwing. Het onderzoek ‘God in Nederland’ geeft een aantal gegevens. Dit onderzoek wordt alleen onder Nederlanders gehouden, de migrantenkerken en de islam vallen hierbuiten. De manier waarop dit onderzoek is georganiseerd, sluit niet meer aan op de manier waarop mensen geloven. Het is moeilijk in beeld
te brengen wat God voor mensen betekent. De religieuze kaart in Nederland is aan het veranderen.
Het geloof in een persoonlijke God is aan het verdwijnen. De kerk komt in een minderheidspositie. Jongeren kijken
vreemd aan tegen de kerkelijke liturgie.
Het tweede deel van het studieverslag gaat over popmuziek in de kerk. Jongeren begrijpen niet veel van de liedcultuur in de kerk. Om jonge mensen te bereiken zal meer gebruik moeten worden gemaakt van popmuziek in de kerkdiensten. In zijn studieverslag bespreekt ds. Van de Peppel een aantal songs met een levensbeschouwelijke achtergrond.
Het studieverslag van ds. Van de Peppel is voor geïnteresseerden bij hem te verkrijgen.
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag
Vastgesteld wordt dat het quorum niet aanwezig is. Daarom zullen de onderwerpen waarover in deze vergadering
besluiten worden genomen, opnieuw worden geagendeerd voor de AK-vergadering van 28 oktober a.s.
Het verslag van stadspredikant ds. Bert Altena is ter kennisneming meegestuurd met de vergaderstukken. In de AKvergadering van februari zal dit verslag aan de orde komen bij de bespreking van de werkzaamheden van de stadspredikant.
Gesprek met Geert Sloots n.a.v. brief d.d. 28-05-2019
In de moderamenvergadering van 26 augustus jl. heeft Geert Sloots de achtergrond van zijn brief toegelicht. Hij is van
mening dat de Jozefkerk geen hervormde wijkgemeente kan blijven, maar een protestantse wijkgemeente moet worden. Tijdens het gesprek in het moderamen is uitgelegd waarom de Jozefkerk indertijd heeft gekozen voor de benaming ‘hervormd’. In Kerkblad 18 zal hierover een toelichting van de hand van ds. Ron Koopmans verschijnen, naar
aanleiding van een column in het Kerkblad over hetzelfde onderwerp.
Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt bij het punt ‘Uit de wijken’ toegevoegd: de inspiratieavond op 17 september jl.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3. Kennismaking met diaconaal werker Dick Vos
Dick Vos is per 1 juli 2019 aangesteld als diaconaal werker in de Protestantse Gemeente Assen. Hij heeft zijn werkplek in het Open Huis. Hij heeft al een aantal vergaderingen bijgewoond en met veel mensen binnen de PGA kennisgemaakt.
Met de Jeugdraad heeft hij binnenkort een gesprek, samen met Solidair Groningen en Drenthe en M25. Deze laatste
organisatie werkt aan diaconaal bewustzijn van jongeren op scholen en in jeugdgroepen. Bekeken wordt of deze activiteiten vallen onder de diaconaal werker of de kerkelijk werker voor jeugd en middengroepen.
Hij is ook betrokken bij het Diaconaal Platform Assen. De kanskaartactie gaat binnenkort weer van start.
Dick Vos heeft in Groningen theologie gestudeerd. Hij is aan de universiteit van Groningen studieadviseur geweest.
Daarna heeft hij dit werk aan de universiteit van Leiden gedaan. Toen deze functie werd opgeheven is hij bij het Boekencentrum gaan werken als eindredacteur van het blad Woord en Dienst en als bladmanager voor andere tijdschriften. Hierna heeft hij gewerkt bij het Friesch Dagblad binnen de kerkredactie. Dit beviel hem niet zo goed en is hij als
freelancer gaan schrijven voor o.a. ‘Woord en Weg’, het tijdschrift van de PKN. Daarnaast is hij nu diaconaal werker in
de PGA. Op 10 november wordt Dick Vos ingeleid in de bediening tijdens een dienst in De Ontmoeting.
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Ds. Van de Peppel bedankt Dick Vos voor zijn toelichting en wenst hem veel succes en zegen bij zijn werk.
4.a. Samenstelling AK en moderamen
Er zijn nieuwe leden voor de AK nodig. Ouderlingen en diakenen kunnen worden aangesteld met als speciale opdracht het bijwonen van AK-vergaderingen. Wellicht kan deze beperking van werkzaamheden helpen om gemeenteleden bereid te vinden om deze taak op zich te nemen.
De huidige samenstelling van het moderamen wordt goedgekeurd door de AK.
Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergadering van 28 oktober a.s. opnieuw worden geagendeerd.
4.b. Planning nieuwjaarsbijeenkomst
Omdat de PopUpwinkel ‘Mooi Verhaal’ sluit op 24 december 2019 kan de nieuwjaarsbijeenkomst daar niet worden
gehouden. Afgesproken wordt dat de nieuwjaarsbijeenkomst om en om in de Jozefkerk en De Bron zal worden gehouden.
De nieuwjaarsbijeenkomst zal op 3 januari, van 17.00-19.00 uur, in de Jozefkerk plaatsvinden. Als de Jozefkerk dan
bezet is, zal de bijeenkomst in De Bron zijn. De scriba legt de ruimte vast.
Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergadering van 28 oktober a.s. opnieuw worden geagendeerd
5. Verslag AK-vergadering 1 juli 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergadering van 28 oktober a.s. opnieuw worden geagendeerd
6. Ingekomen en uitgegane stukken
5.a. Ds. Peter van de Peppel en Thilla Franken zullen namens de AK zitting nemen in de klankbordcommissie voor
Daniël Kehanpour.
7. AK-vergadering 1 juli 2019
Vaststelling preekrooster 2020
Het preekrooster wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vaststelling vergaderschema 2019-2020
Het vergaderschema voor 2019-2020 wordt vastgesteld met inachtneming van de wijziging die in de vergadering van
1 juli is voorgesteld.
Verslag AK-vergadering 27 mei
Het verslag van de AK-vergadering van 27 mei wordt vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen die in de vergadering van 1 juli zijn aangebracht.
8. Generale Synode: wijzigingsvoorstellen tijdelijke diensten en hulpdiensten (consideratie0
De AK zal ook dit keer namens de wijkgemeenten de voorstellen van de Generale Synode bespreken.
De scriba zal de uitkomst van het gesprek in de AK doorgeven aan de classis.
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat een aantal zaken gemakkelijker wordt gemaakt voor gemeenten bij het
benoemen en beroepen van beroepskrachten. Dit is een goede zaak. Voor de komende jaren is het nodig dat aanstellingen flexibeler worden.
De AK stemt in met de voorgestelde wijzigingen tijdelijke diensten en hulpdiensten. Omdat het quorum niet aanwezig
is, zal dit punt in de vergadering van 28 oktober a.s. opnieuw worden geagendeerd.
9. Zaken uit CvK
- Erwin Kremer neemt namens het CvK zitting in de klankbordgroep voor Daniël Kehanpour.
- De PGA stapt over op groene stroom. Dit kan zonder meerkosten.
- Het CvK zegt per 1 november 2020 de huur op van de ruimte in het MFA in Kloosterveen voor De Ontmoeting. Dit
wordt gedaan omdat de PGA anders vastzit aan een verlenging van de huur voor vijf jaar. Wijkgemeente De Drieklank
is hierbij betrokken. Bekeken zal worden of er met de gemeente Assen een ander contract kan worden aangegaan.
- Vrijzinnig Assen is op zoek naar ruimte binnen de PGA. In 2020 maakt Vrijzinnig Assen gebruik van het gebouw van
het Apostolisch Genootschap aan de Selma Lagerlöflaan. Vrijzinnig Assen vraagt aan de PGA of in de toekomst binnen de PGA een ruimte beschikbaar kan zijn voor Vrijzinnig Assen.
- De voorbereidingsgroep voor de actie Kerkbalans is begonnen met de werkzaamheden voor de actie in 2020. De
eerste bijeenkomst van de voorbereidingsgroep is gepland op 26 september a.s.
- Een voorbereidingsgroep is bezig met de introductie van de nieuwe kerkapp. De bedoeling is dat deze vanaf zondag
13 oktober beschikbaar is voor gemeenteleden. De app is bedoeld als contactmogelijkheid tussen gemeenteleden. In
een later stadium worden modules voor digitale collectes en Kerkbalans toegevoegd.
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- Er wordt gewerkt aan de digitalisering van het Kerkelijk Bureau, zoals het digitaliseren van documenten. Opgemerkt
wordt dat digitalisering ook tot kosten leidt en dat in de exploitatierekening rekening moet worden gehouden met het
onderhoud van de apparatuur die hiervoor nodig is.
- De pastorie aan de Marten Luther Kingweg wordt binnenkort verkocht. Dit was de laatste pastorie die in het bezit
was van de PGA.
10. Zaken uit het CvD
- Harm de Groot is de nieuwe penningmeester van het CvD.
- Het CvD is in gesprek met een mogelijk nieuwe secretaris. De termijn van Anita de Waard, de huidige secretaris,
loopt binnenkort af. Zij blijft betrokken bij het CvD.
- Het CvD heeft bijzondere giften gedaan. Eén gift is bestemd voor iemand die vanuit Ter Apel terug moet naar Sierra
Leone. Via de classis is een actie gestart om voor deze persoon een startkapitaal bijeen te brengen voor het opzetten
van een eigen bedrijf. Een andere gift is voor de aanstelling van een geestelijk begeleider in het aardbevingsgebied.
- De collecten in de Adventstijd zullen de komende jaren bestemd zijn voor doelen van Kerk in Actie. Dit jaar zal er
nog één afwijkende collecte zijn die al was ingepland, een collecte voor de Stichting Hulp Jordanië. Dit is het laatste
jaar dat de diaconie van Assen dit project in Jordanië ondersteunt.
11. Zaken uit de Jeugdraad
- In de Jeugdraad is gesproken hoe om te gaan met Daniël Kehanpour. De Jeugdraad zal vaker samen komen om
hem te begeleiden. Er zijn goede gesprekken geweest, met bruikbare ideeën. Voor de begeleidingscommissie wordt
nog gezocht naar een vertegenwoordiger uit De Drieklank.
- Er zal, PGA-breed, een avond voor vrijwilligers worden georganiseerd. Bekeken zal worden hoe dit in de totale kerkelijke agenda past.
- De Jeugdraad werkt mee aan het kledingproject ‘Stof tot nadenken’. Er wordt voor de kindernevendiensten een project voorbereid.
- de Jeugdraad gaat een activiteit organiseren zoals begin dit jaar het theaterstuk van Matthijs Vlaardingerbroek.
- Twee leden van de Jeugdraad en diaconaal werker Dick Vos gaan aan de slag met M25.
- Bekeken moet worden hoe de begeleidings- en klankbordcommissie van Daniël Kehanpour zullen samenwerken,
zodat hij niet te veel hoeft te vergaderen.
12. Uit de wijken
Jozefkerk
- Op 15 september was er een fijne startzondag.
- Er is een aantal kinderen gedoopt.
- Ambtsdragers; er zijn drie nieuwe diakenen bevestigd. Eén van de ouderlingen is jeugdouderling geworden.
- In de oogstdienst in november zal duurzaamheid centraal staan. Arjen Zijderveld gaat voor in deze dienst. De gesprekskring die door hem geleid wordt in de Jozefkerk heeft ook als thema: duurzaamheid.
Vredenoord
- Er is een nieuwe ouderling pastoraat bevestigd.
- Op zondag 29 september is de startzondag. Tevens wordt dan gevierd dat ds. Helène van Noord in april jl. 25 jaar
predikant was.
- Op 31 augustus heeft de wijkkerkenraad vergaderd over de toekomst van de wijkgemeente en de vierplekken. De
wijkkerkenraad buigt zich vanavond over de opgestelde tekst. Hierna worden gespreksrondes in de wijkgemeente
georganiseerd. Als de gespreksrondes zijn geweest, zal rapport worden uitgebracht aan AK en CvK.
De Drieklank
- Op 15 september was er een kerkdienst waarin ambtsdragers werden bevestigd en herbevestigd en er werd van een
aantal ambtsdragers afscheid genomen. Diedrik Pepping is de nieuwe voorzitter van de wijkgemeente; Greetje Westerhof is de nieuwe scriba.
Zondag 22 september was de startzondag, met op de zaterdag ervoor een startmiddag met gezellige activiteiten.
- Naar aanleiding van een vraag van de werkgroep Communicatie over het imago heeft wijkgemeente De Drieklank
zich hiermee beziggehouden met welk imago zij wil uistralen. In de vergadering van de wijkkerkenraad in oktober/november zal dit worden uitgewerkt.
Inspiratieavond
Bij de inspiratieavond in de Opstandingskerk op 17 september jl. waren ong. 25 mensen aanwezig. Het was een goede bijeenkomst met fijne gesprekken. Er zullen in 2020 een drietal kerkdiensten worden georganiseerd naar aanleiding van deze inspiratieavond. In de vergadering van 28 oktober a.s. zal hierop uitgebreider worden teruggekomen.
13. Sluiting
De vergadering wordt besloten met het zingen van lied 425.
Ds. Peter van de Peppel bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.55 uur.
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Assen, 28 oktober 2019

Preses, Thilla Franken

Scriba, Bert Smit

Besluiten en actiepunten AK-vergadering 23 september 2019
1. De huidige samenstelling van het moderamen wordt goedgekeurd door de AK. Omdat het quorum niet aanwezig is,
zal dit punt in de vergadering van 28 oktober a.s. opnieuw worden geagendeerd
2. De nieuwjaarsbijeenkomst zal op 3 januari, van 17.00-19.00 uur, in de Jozefkerk plaatsvinden. Als de Jozefkerk
dan bezet is, zal de bijeenkomst in De Bron zijn. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergadering
van 28 oktober a.s. opnieuw worden geagendeerd.
3. De AK stelt het preekrooster voor 2020 vast.
4. De AK stelt het vergaderschema voor 2019-2020 vast.
5. De AK stemt in met de voorgestelde wijzigingen tijdelijke diensten en hulpdiensten. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergadering van 28 oktober a.s. opnieuw worden geagendeerd.
6. De inspiratieavond van 17 september 2019 zal in de vergadering van 28 oktober a.s. aan de orde komen.
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Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad
Vergaderdatum
27 mei 2019

Agendapunt
3. Kennismaking met
kerkelijk werker jeugd en
middengeneratie

1 juli 2019

6. Evaluatie werkwijze
AK

1 juli 2019

6. Evaluatie werkwijze
AK

23 september 2019

4.a. Samenstelling AK en
moderamen

23 september 2019

4.b. Planning nieuwjaarsbijeenkomst

23 september 2019

7.a. Vaststelling
preekrooster
7.b. Vaststelling vergaderschema 2019-2020
8. Generale Synode:
wijzigingsvoorstellen
tijdelijke diensten en
hulpdiensten

23 september 2019
23 september 2019

23 september 2019

12. ‘Uit de wijken’
Hoogtepunten

Wat
De AK besluit om Daniël
Kehanpour onder een aantal voorwaarden per
1 september 2019 aan te
stellen als kerkelijk werker
jeugd en middengeneratie
binnen de PGA. T.z.t. zal een
verbintenisdienst worden
gepland.
AK-leden moeten 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.
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.
De huidige samenstelling van
het moderamen wordt goedgekeurd door de AK. Omdat
het quorum niet aanwezig is,
zal dit punt in de vergadering
van 28 oktober a.s. opnieuw
worden geagendeerd
De nieuwjaarsbijeenkomst zal
op 3 januari, van 17.00-19.00
uur, in de Jozefkerk plaatsvinden. Als de Jozefkerk dan
bezet is, zal de bijeenkomst
in De Bron zijn. Omdat het
quorum niet aanwezig is, zal
dit punt in de vergadering van
28 oktober a.s. opnieuw
worden geagendeerd
De AK stelt het preekrooster
voor 2020 vast.
De AK stelt het vergaderschema voor 2019-2020 vast.
De AK stemt in met de voorgestelde wijzigingen tijdelijke
diensten en hulpdiensten.
Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de
vergadering van 28 oktober
a.s. opnieuw worden geagendeerd.
De inspiratieavond van
17 september 2019 zal in de
vergadering van 28 oktober
a.s. aan de orde komen
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