Algemene Kerkenraad

Protestantse Kerk Assen

Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk
Assen op maandag 29 juni 2020 in De Bron
1. Opening (Vrijzinnig Assen)
2. Korte terugblik op de afgelopen maanden
De preses geeft met een powerpointpresentatie een terugblik op de afgelopen periode. Als kerk maken we onderdeel
uit van de samenleving in Assen. Eind maart waren de kerkgebouwen leeg i.v.m. het coronavirus. De kerk was niet
meer aanwezig in de kerkgebouwen, maar aanwezig in gemeenteleden, verspreid over de stad. Gemeenteleden helpen als vrijwilliger bij de Voedselbank, doen boodschappen voor elkaar, helpen bij het uitzenden van online kerkdiensten. De schuldhulpverlening gaat door, de vergaderingen van de moderamina gaan online door of soms als fysieke
bijeenkomt. Het voorzittersoverleg (voorzitters van de drie wijkgemeenten en voorzitter AK) komt regelmatig online bij
elkaar om te bespreken wat er moet gebeuren. Doordat de voorzitters elkaar nu regelmatig spreken komt de samenwerking tussen de wijkgemeenten goed op gang.
Er is geëxperimenteerd met kerkdiensten online. In het begin waren dit gewone kerkdiensten, gaandeweg wordt er
meer geëxperimenteerd met interviews en muziek. In de wijkgemeenten zijn enquêtes verspreid over de online kerkdiensten.
De preses eindigt haar presentatie met ‘Zaligsprekingen in coronatijd’.
3. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda
- Er is een nota opgesteld voor het beleid rond de stedelijke werkers, ds. Bert Altena (stadspredikant), Joke van Beveren (pastoraat), Daniël Kehanpour (kerkelijk werker jeugd en jongeren), ds. Elly Veldman (ouderenpastoraat), Dick
Vos (diaconaal werker). Op 8 september wordt deze nota met hen bespoken. Daarna zal de nota in de AK aan de
orde worden gesteld.
- Op 1 juli a.s. vergaderen de moderamina van de wijkgemeenten voor het eerst samen. Deze vergadering wordt gehouden in de Opstandingskerk en aan de orde komt het advies dat de Commissie Gebouwen en Predikanten heeft
opgesteld.
- Zomerdienstregeling PKA: tot eind augustus/begin september zullen wijkgemeenten De Drieklank en Vredenoord
gezamenlijk online kerkdiensten uitzenden. Wijkgemeente Jozefkerk zendt de eigen kerkdiensten uit.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
4. Verslag AK-vergadering 24 februari 2020
Het verslag van de AK-vergadering van 24 februari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. a. Vaststellen preekrooster 2020-2021
Het preekrooster kan pas worden vastgesteld wanneer de nog ontbrekende gegevens van wijkgemeente Vredenoord
beschikbaar zijn. Het moderamen wordt gemandateerd om dit af te handelen.
5.b. Vaststellen vergaderrooster AK en moderamen AK 2020-2021
Het vergaderrooster 2020-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Emeritaat ds. Peter van de Peppel
Het emeritaat van ds. Peter van de Peppel zou gelijk vallen met het emeritaat van ds. Ron Koopmans, in juni 2021.
Ds. Van de Peppel stelt uit praktisch oogpunt voor om vier maanden later met emeritaat te gaan. De AK stemt in met
vier maanden uitstel van de emeritaatsdatum van ds. Van de Peppel.
7. Ingekomen stukken
Er worden geen opmerkingen gemaakt over de ingekomen stukken.
8. Jaarrekeningen 2019 CvD en CvK
De AK-leden hebben de jaarrekeningen CvD en CvK per e-mail ontvangen. Tot 15 juni jl. konden opmerkingen worden gemaakt en vragen worden gesteld aan de penningmeesters van het CvK en CvD. Voor de jaarrekening CvK
heeft de kascommissie een verslag geschreven en is akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2019. De jaarrekening
CvD is goedgekeurd door de accountant.
De jaarrekeningen zijn inmiddels naar het CCBB gestuurd. Het formulier met de handtekeningen mag tot september
a.s. worden opgestuurd.
De AK stelt de jaarrekening 2019 van het CvD vast en verleent het College van Diakenen decharge voor het in 2019
gevoerde beleid.
De AK stelt de jaarrekening 2019 van het CvK vast en verleent het College van Kerkrentmeesters decharge voor het
in 2019 gevoerde beleid.
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9. Legaat College van Diakenen
De diaconie van wijkgemeente Vredenoord heeft uit een nalatenschap een legaat toegekend gekregen. Procedureel
moet de AK toestemming verlenen voor aanvaarding van een legaat. Omdat een aantal vergaderingen door de coronacrisis geen doorgang kon vinden, was dit niet mogelijk en heeft het moderamen AK het legaat aanvaard. Hiervan
wordt in deze vergadering verantwoording afgelegd. De AK stemt in met de aanvaarding van het legaat door het moderamen AK.
10. Evaluatie AK
De leden van de AK hebben een formulier ontvangen voor de evaluatie. De preses vraagt de aanwezigen om dit formulier zo spoedig mogelijk ingevuld in te leveren bij de scriba. In de septembervergadering zal de uitkomst van de
evaluatie worden besproken.
11. Lijst met voorzitters en secretarissen
In de vergadering van de AK moeten de voorzitters en secretarissen van AK, CvD en CvK formeel worden vastgesteld. Dit is nodig voor bijvoorbeeld het aanvaarden van legaten en voor e-herkenning.
De AK stelt de namen van de voorzitters en secretarissen/scriba’s van de AK, CvK en CvD vast:
Algemene Kerkenraad
Voorzitter: mw. C.B. Franken-Katerberg
Scriba: dhr. B.J. Smit

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: dhr. E.J. Lutgert
Secretaris ad interim: dhr. E. Kremer

College van Diakenen
Voorzitter: dhr. G. Drogt
Secretaris: dhr. H.M. Gaasbeek
12. Zaken uit CvK
Corry Sprong, financieel medewerker op het Kerkelijk Bureau, gaat in november 2020 met pensioen. Inmiddels is er
een vacaturetekst is opgesteld. In het Kerkblad van 16 juli a.s. zal een advertentie worden geplaatst en o.a. op de site
van de landelijke kerk.
13. Zaken uit CvD
Kaartenactie
Er zijn met Pasen ca. 850 kaarten uitgedeeld aan bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. De kaarten zijn enthousiast ontvangen. Rond Hemelvaart en Pinksteren is aan gemeenteleden gevraagd om kaarten in te leveren, met
of zonder tekst. Er zijn ong. 600 kaarten ontvangen en er zijn 500 kaarten bezorgd bij mensen die door corona aan
huis zijn gekluisterd.
Vakantietasactie
Dit jaar wordt weer een vakantietasactie georganiseerd voor kinderen tot 18 jaar die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Dit jaar wordt een tas gegeven met daarin cadeautjes, zoals een boek(je)/ tegoedbon e.d. Er wordt rekening
gehouden met de leeftijd van de kinderen.
Vaartweek
De Vaartweek die in april zou plaatsvinden, is niet doorgegaan. Twee alternatieve weken in het najaar waren om organisatorische redenen niet uitvoerbaar. In april 2021 is de volgende Vaartweek gepland.
Mooi Verhaal in VVV
Het project ‘Mooi Verhaal’ in de VVV is in het voorjaar gestopt. De bezoekersaantallen waren te gering om door te
gaan.
Diaconaal werker
De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van diaconaal werker Dick Vos is omgezet in een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd.
14. Zaken uit de Jeugdraad
- Door de coronaregels zijn alle activiteiten van de Jeugdraad gestopt.
- De Jeugdraaddienst die voor april was gepland is verschoven naar 2021.
- In de eerste week na de zomervakantie komt de Jeugdraad weer bijeen om te bekijken wat in het volgende seizoen
kan worden gedaan.
15. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
- In juli/augustus zijn drie kerkdiensten gepland waarbij max. 35 personen aanwezig kunnen zijn. Deze kerkdiensten
worden gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap.
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- In de vacature van Foekje Dijk is voorzien. Er is inmiddels een geschikte kandidaat gevonden. De gemeenleden en
begunstigers zullen hierover worden geïnformeerd. In de AK-vergadering van september kan de benoeming worden
bekrachtigd.
Sionsgemeente
- De geplande belijdenisdienst kon geen doorgang vinden. Deze wordt naar een latere datum verschoven.
- De fysieke kerkdiensten zijn weer van start gegaan, waarvoor men zich van te voren moet aanmelden. Er zijn ong.
23 personen aanwezig bij een dienst.
Vredenoord
- De jaarrekening 2019 en de begroting 2020 van wijkgemeente Vredenoord zijn goedgekeurd.
- De benoeming van Jans Doorn als lid van de classis Groningen/Drenthe is verlengd.
- Nota ‘Stappen onderweg’: er zijn zeven werkgroepen geïnstalleerd en deze zijn aan de slag gegaan.
- De respons op de enquête over de online kerkdiensten was in Vredenoord groot.
Jozefkerk
Zondag 28 juni 2020 was er een jeugddienst waarin Daniël Kehanpour voorging.
De Drieklank
- De online kerkdiensten zijn prettig om te bekijken. De filmpjes met interviews in de online kerkdiensten zorgen voor
afwisseling.
- Geprobeerd wordt om de online kerkdiensten te verbeteren. Er is contact geweest met een cameraman van
Vanboeijen.
- Tot september (tenzij de regelingen worden veranderd) zal De Drieklank doorgaan met online kerkdiensten.
Online kerkdiensten
Er heeft een duidelijke ontwikkeling plaatsgevonden in de online kerkdiensten. De opnames zijn sterk verbeterd. In
september zal een brainstorm worden georganiseerd met de betrokkenen. Het lijkt dat online kerkdiensten meer mensen trekken dan fysieke kerkdiensten.
Collecten
De collecteopbrengsten zijn eind maart gedaald, maar daarna weer gestegen tot ongeveer normaal niveau. Gemeenteleden kunnen aan de collecten bijdragen via een bankrekeningnummer of via de app.
Samenwerking tussen wijkgemeenten
Wijkgemeente Vredenoord neemt de online kerkdiensten op in De Bron. De samenwerking bevalt goed. Het is goed
om de voorzieningen die in de PKA aanwezig zijn met elkaar te delen.
In het voorzittersoverleg wordt goed samengewerkt en er wordt van elkaars expertise gebruik gemaakt.
De wijkgemeenten moeten leren om met elkaar samen te werken, dit is nieuw.
Project Kerk op Wielen
Door ds. Bert Altena, Daniël Kehanpour en Dick Vos is een notitie opgesteld met daarin de vraag of een ‘kerkfiets’ kan
worden aangeschaft om in Assen als kerk aanwezig te zijn op buurtmarkten, winkelcentrum wijkfestival e.d. Als de
mensen de kerk niet meer weten te vinden, moet de kerk naar de mensen. Met de opbrengst van de paascollecte
2020, waarvan zij een door het CvK aangewezen gedeelte mogen besteden, willen zij dit project bekostigen.
De AK stemt in met het project ‘Kerk op Wielen’ en het aanschaffen van een ‘kerkfiets’.
16. Sluiting (Vrijzinnig Assen)
De vergadering wordt besloten met het lezen van het lied ‘Beveel gerust uw wegen’.
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 29 juni 2020
1. Het vergaderrooster AK en moderamen AK wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. De AK stemt in met vier maanden uitstel van de emeritaatsdatum van ds. Van de Peppel.
3. De AK stelt de jaarrekening 2019 van het CvD vast en verleent het College van Diakenen decharge voor het in
2019 gevoerde beleid.
4. De AK stelt de jaarrekening 2019 van het CvK vast en verleent het College van Kerkrentmeesters decharge voor
het in 2019 gevoerde beleid.
5. De AK stemt in met de aanvaarding door het moderamen AK van het legaat dat is toegekend aan wijkgemeente
Vredenoord.
6. De AK stelt de lijst voorzitters en secretarissen van de AK, het CvK en het CvD vast.
7. De AK stemt in met het project ‘Kerk op Wielen’ en het aanschaffen van een ‘kerkfiets’
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