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Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk  
Assen op maandag 28 september 2020 in De Bron 
 
1. Opening (preses) 
Zij opent de vergadering met het lezen van een column van Welmoed Vlieger die in Trouw heeft gestaan: ‘De duister-
nis krijgt ons niet in haar macht’ en gaat voor in gebed. 
 
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/ rondvraag 
Er zijn geen mededelingen.  
 
3. Samenstelling AK/verkiezing moderamen 
In september kiest de AK het moderamen AK. De AK gaat akkoord met het voorgestelde moderamen. Het modera-
men van de AK zal in 2020/2021 bestaan uit: Thilla Franken (preses), Gerrit Drogt (voorzitter CvD), Bert Smit (scriba),  
ds. Peter van de Peppel, Ernst Lutgert (voorzitter CvK). Vicevoorzitter is ds. Peter van de Peppel. Er is nog geen ver-
vanger voor de scriba aangesteld. 
 
4. Presentatie Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (D MJOP) 
De commissie Onderhoud Gebouwen heeft haar werkzaamheden op zo goed mogelijke wijze vervuld. Het CvK was 
van mening dat, mede gelet op de uitkomsten van het rapport van de commissie Predikanten en Gebouwen, een ob-
jectieve rapportage van een derde onafhankelijke partij goede diensten zou kunnen bewijzen. Het CvK heeft aan 
OOG Vastgoedadvies B.V. opdracht gegeven om het noodzakelijk onderhoud voor de komende 25 jaar van de ge-
bouwen die eigendom zijn van de PKA, (de Opstandingskerk, De Bron, Jozefkerk en Kerkelijk Bureau en het zalen-
centrum) in kaart te brengen. OOG Vastgoed heeft een gedetailleerd onderhoudsplan opgesteld. Het CvK weet nu 
precies wat er met elk gebouw in de komende 25 jaar moet gebeuren en de prioriteiten zijn bekend. 
 
Voor de komende tien jaar zal per jaar €60.000 worden gereserveerd. Dit is voldoende om in de komende tien jaar in 
het onderhoud te voorzien. In het overzicht zijn geen gemeentelijke en provinciale subsidies opgenomen. In de begro-
ting vanaf 2021 wordt rekening gehouden met wat er voor de gebouwen in het D MJOP is opgenomen. 
Jaarlijks zal een onderhoudsplan in de AK worden besproken bij de begroting en de jaarrekening. Het D MJOP heeft 
effect op de financiën. Door naast het jaarlijks te reserveren bedrag van €60.000 ook de inmiddels opgebouwde re-
serve voor onderhoud gebouwen aan te spreken, zal er minder rendement zijn uit vermogen.  
  
5. Beleidsplan 2018-2022 
Voor het besluit over het ‘Advies ontwikkelrichting inrichting Protestantse Kerk Assen 2030’ wordt de gemeente ge-
kend en gehoord. Op 1 juli 2020 zijn de moderamina van de wijkgemeenten bijeen geweest. Op 14 september was er 
een overleg met wijkkerkenraad De Drieklank, op 24 september een overleg met wijkkerkenraad Jozefkerk. Op 1 ok-
tober is er een overleg met wijkkerkenraad Vredenoord (dit overleg is, i.v.m. de coronamaatregelen, verschoven naar 
een latere datum). De bijeenkomsten zijn in goede sfeer verlopen. 
 
6. Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 
Het is nog niet duidelijk of er een nieuwjaarsbijeenkomst kan plaatsvinden, gezien de coronamaatregelen. Het mo-
deramen zal nadenken over een opzet. 
 
7. Jaarthema  
Het jaarthema van de PKN is ‘Het goede leven’. De preses stelt voor om aan de hand van de gids onderling pasto-
raat, een boekje van de PKN dat volgende maand verschijnt, dit jaarthema te bespreken. De AK-vergaderingen zullen 
hiermee in het komende seizoen beginnen. In het tweede deel van de vergadering wordt de zakelijke kant aan de 
orde gesteld.  
 
8. Verslag AK-vergadering 29 juni 2020 
Het verslag wordt, met dank aan de notuliste, ongewijzigd vastgesteld. 
 
9. Ingekomen stukken 
Brief Vrijzinnig Assen nieuwe voorganger 
Foekje Dijk gaat in januari 2021 met emeritaat. De AK bekrachtigt de benoeming van dhr. Jasper van der Horst als 
voorganger van Vrijzinnig Assen met ingang van 1 januari 2021. De scriba zal dit schriftelijk aan Vrijzinnig Assen 
meedelen. 
E-mail dhr. A. v.d. Bos, naamswijziging PGA-PKA 
In de AK-vergadering van mei 2019 heeft de AK ingestemd met het voorstel van de werkgroep Communicatie om de 
naam Protestantse Gemeente Assen in de communicatie naar buiten te wijzigen in ‘Protestantse Kerk Assen’.  
De naamswijziging is gekozen, omdat bij veel mensen verwarring ontstaat met de burgerlijke gemeente. Formeel blijft 
de naam Protestantse Gemeente Assen. De communicatie over de naamswijziging naar gemeenteleden is tekortge-
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schoten. Er is alleen in juni 2020 een artikel van ds. Harry Harmsen hierover verschenen in het Kerkblad en op de 
website van de PKA. 
De werkgroep Communicatie zal worden gevraagd om nog eens goed na te denken over de naamswijziging. De AK 
zal zich daarna weer over de naamswijziging buigen. 
 
10. Benoeming nieuw redactielid 
De AK benoemt Marten Mulder (lid Jozefkerk) als redactielid van het Kerkblad. 
 
11. Preekrooster 
Het samenstellen van het jaarlijkse preekrooster van de PKA (en Rolde) wordt door een vrijwilliger gedaan. Het op-
stellen van dit totale preekrooster is vanuit de historie gegroeid en bij wijkgemeente De Drieklank terechtgekomen.  
Het gaat om het samenvoegen van de preekroosters die door de wijkgemeenten zijn opgesteld tot één geheel. Dit 
totaalrooster wordt verzonden aan o.a. de predikanten, het Kerkelijk Bureau en het Kerkblad. Deze wijkgemeente is 
van mening dat dit een taak is voor de AK.  
De vraag wordt gesteld of het nog nodig is dat dit totale rooster wordt gemaakt. Gerrit Drogt zal een notitie opstellen 
waarom dit nog gedaan zou moeten worden en of deze taak kan vervallen.  
 
12. Voorzitters en secretarissen AK, CvK en CvD 
De AK stelt de namen van de voorzitters en secretarissen/scriba’s van de AK, CvK en CvD vast: 
 
Algemene Kerkenraad               College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter: mw. C.B. Franken-Katerberg             Voorzitter: dhr. E.J. Lutgert 
Scriba: dhr. B.J. Smit                                          Secretaris ad interim: dhr. E. Kremer 
 
College van Diakenen 
Voorzitter: dhr. G. Drogt 
Secretaris: dhr. H.M. Gaasbeek 
 
13. AVG tekstaanpassing 
Als er filmpjes met gemeenteleden worden gemaakt die tijdens een online kerkdienst worden uitgezonden, is schrifte-
lijke toestemming (bij kinderen: van de ouders) nodig. Als kinderen op het podium in de kerk staan, dan is dit niet no-
dig. In de kerken hangen bordjes dat er opnames worden gemaakt. Er zijn in alle kerkgebouwen gedeeltes waar ge-
meenteleden niet in beeld komen. De tekst voor de AVG-aanpassing is volgens de richtlijnen van de PKN.  
De AK stemt in met de aanpassing in de AVG over opnames van kerkdiensten die worden gepubliceerd. 
 
14. Evaluatie Algemene Kerkenraad 
De scriba heeft zeven ingevulde formulieren ontvangen en heeft de antwoorden in een overzicht gezet. 
 
Wat heeft je gefrustreerd het afgelopen jaar? – Dat we door de coronaregels verschillend te interpreteren er niet vol-
doende geweest zijn voor de jongeren binnen onze wijken 
De Jeugdraad heeft geen Assenbrede activiteiten kunnen ontwikkelen in de afgelopen maanden omdat wijkkerkenra-
den zelf besluiten of jongeren uit hun wijkgemeente mee kunnen doen aan een activiteit. Hierdoor is er erg weinig 
contact met jongeren geweest. Dit is een zorg: hoe krijg je de jeugd weer bij de kerk betrokken?  
De preses neemt dit zorgpunt mee naar het voorzittersoverleg dat op 29 september plaatsvindt.  
 
12. Zaken uit CvK 
Samenstelling CvK 
Gezien de aanpassing van de Plaatselijke Regeling, overweegt het CvK, evenals dat voor de AK wordt voorgesteld 
(AK-vergadering van oktober a.s.), met het oog op het bereiken van het quorum, het aantal vertegenwoordigers uit de 
wijken van 3 terug te brengen naar 2, plus de 3 boventallige CvK-leden (voorzitter, secretaris en penningmeester). Het 
CvK zal dan in totaal uit 9 leden bestaan. Dit komt in de oktober vergadering ter besluitvorming op de agenda. 
Kerkenvisie 
Met vertegenwoordigers van de gemeente Assen heeft een gesprek plaatsgevonden over Kerkenvisie. Een kerkenvi-
sie gaat over de komende veranderingen ten aanzien van functie, gebruik en eigendom van kerkgebouwen. De bur-
gerlijke gemeente neemt in principe het initiatief. Het ministerie van OCW ondersteunt in de periode 2018 t/m 2021 de 
ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau. Daartoe wordt via de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een subsidie beschikbaar gesteld. De gemeente Assen zal hierop zo spoedig mogelijk terugkomen. 
Detachering Joke van Beveren 
Met de wijk Vredenoord is overeengekomen dat de detachering van Joke van Beveren als pastoraal medewerker, tot 
1 juli 2021, onder gelijke condities, gecontinueerd blijft. In februari 2021 zal een vervolggesprek plaatsvinden over de 
ontwikkelingen in Vredenoord.  
Nieuw meubilair Jozefkerk 
Het nieuwe meubilair van de Jozefkerk is aangeschaft vanuit een nalatenschap. 
Vacature Corry Sprong op het Kerkelijk Bureau 
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Per 1 september is Marlies Warris begonnen op het Kerkelijk Bureau en wordt ingewerkt. Corry Sprong gaat op  
3 november met pensioen.  
 
13. Zaken uit CvD 
Open Huis  
Jans Enting, voorzitter van het Open Huis van de Kerken, heeft in de CvD-vergadering van 23 september verteld hoe 
het in het Open Huis is gegaan tijdens de coronatijd. Na de sluiting in maart is inmiddels voorzichtig begonnen met het 
ontvangen van gasten. In de komende winter wil het OH net als vorige winter op een aantal zondagochtenden open 
gaan. Omdat veel van de vrijwilligers horen tot de zogenaamde risicogroep corona is het OH op zoek naar vrijwilli-
gers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het OH (0592) 316 102. 
Collecte Beiroet 
De opbrengst van de collecte voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet heeft € 1.321 opgebracht. Vermeerderd met 
de maximale toegezegde verdubbeling van het CvD is in totaal € 2.321 gedoneerd. Na de brand in het vluchtelingen-
kamp Moria op Lesbos heeft de stichting Because We Carry een actie opgezet om 15.000 thermosslaapzakken in te 
zamelen. Dit is ruimschoots gelukt. De eerste zending is onderweg. Het CvD heeft aan de stichting een gift gedaan 
van € 500 voor bijkomende kosten zoals vervoer naar Lesbos.  
Kerstpakkettenactie 
Begin september is onder voorbehoud van de ontwikkelingen m.b.t. corona besloten om de actie door te laten gaan. 
Er zijn wel een paar praktische zaken op te lossen zoals het gezamenlijk inpakken van de pakketten op één avond 
zoals te doen gebruikelijk is. Afstand houden op 1,5 meter is dan nauwelijks of niet uitvoerbaar.  
Collecterooster 2021 
Het CvD heeft het diaconale deel van het collecterooster vastgesteld. Veel door Kerk in Actie geplande collectes wor-
den gevolgd, met uitzondering van die in de Veertigdagentijd. Om aansluiting te vinden bij het PKA-project ‘Stof tot 
Nadenken’ heeft het CvD besloten tijdens de Veertigdagentijd te collecteren voor, en onder de aandacht brengen van, 
het project SAVE. SAVE is een project dat langjarig gesteund wordt door Kerk in Actie. Het project valt onder het the-
ma Kinderen in de Knel. Het gaat vooral om kinderrechten, onderwijs en arbeidsomstandigheden. De noodzaak van 
het project is gelegen in (misstanden in) de textielindustrie 
Collecten 
De opbrengst van de collectes is niet op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. De mogelijkheid van het geven via 
de kerkapp is vlak ervoor ingevoerd, anders waren de opbrengsten mogelijk lager. 
 
14. Zaken uit de Jeugdraad 
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
15. Uit de wijken 
Vrijzinnig Assen 
Op 3 juli heeft de ondertekening plaatsgevonden van de overeenkomst met de nieuwe voorganger Jasper van der 
Horst. Vanaf 1 juli hebben zijn er weer kerkdiensten gehouden, weliswaar met de nodige beperkingen. 
Vredenoord 
Tijdens de kerkdiensten wordt weer beperkt gezongen. Er zijn ook kerkdiensten waar niet wordt gezongen, zodat ge-
meenteleden die bezwaar hebben tegen zingen ook een kerkdienst kunnen bijwonen.  
Sinds kort worden de kerkdiensten vanuit de Opstandingskerk uitgezonden. Vanaf half oktober kan dit ook vanuit de 
Adventskerk. Vredenoord bedankt De Drieklank voor de prettige samenwerking toen de opnames voor Vredenoord in 
De Bron werden gemaakt.  
De Drieklank 
Er werd gesproken over zingen tijdens kerkdiensten, maar na de persconferentie van vanavond zullen de plannen 
weer wijzigen. De onlinekerkdiensten zijn mooi verlopen, met filmpjes van gemeenteleden en kinderen (die door de 
ouders zijn gemaakt). Er is weer een kerkdienst geweest in De Slingeborgh. In De Ontmoeting zijn geen kerkdiensten, 
want door de 1,5 m afstand kunnen hier slechts 25 mensen aanwezig zijn. Er wordt gedacht om t.z.t. kerkdiensten 
zonder gemeenteleden in De Ontmoeting op te nemen en deze dan uit te zenden.  
Sionsgemeente 
Er is een aantal kinderen gedoopt en er is belijdenis gedaan. De laatste doop was vijftien jaar geleden. Vanaf 1 juni 
wordt weer (ingetogen) gezongen tijdens de kerkdiensten.  
Jozefkerk 
Er zijn ongeveer 80 stoelen op 1,5 m afstand van elkaar geplaatst. Gemeenteleden kunnen weer aanwezig zijn bij 
kerkdiensten, als zij zich van te voren opgeven. Een kleine groep zingt tijdens de kerkdiensten.  
Op 24 september is het advies van de commissie Predikanten en Gebouwen besproken met de wijkkerkenraad.  
Er is nog veel onduidelijkheid over het proces bij het emeritaat van ds. Koopmans. Er is een profielschets opgesteld. 
Er zal vanuit de AK een aanvulling plaatsvinden op deze profielschets, omdat de nieuw aan te stellen predikant door 
de AK wordt aangesteld.  
Ministerie  
Op 5 oktober is een heidag gepland. Het onderwerp is het a.s. emeritaat van vier predikanten. Hoe raakt dit de predi-
kanten/kerkelijk werkers en wat betekent het voor de PKA als geheel. Wat heeft de PKA nodig aan voorgangers. 
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Punten rondvraag 
Status voorzittersoverleg/gebruiksplannen 

De voorzitters van de drie wijkgemeenten overleggen regelmatig met elkaar over wat zich in de wijken afspeelt. Dit 
overleg is informeel. De voorzitter van de AK is in de loop van de tijd betrokken geraakt bij dit overleg. Tijdens de co-
ronatijd heeft de voorzitter van het CvK als moderamenlid AK, zich op verzoek van de preses aangesloten bij dit over-
leg. Soms wordt er een concreet advies gegeven, bijvoorbeeld over de gebruiksplannen. Het gebruiksplan van de 
PKN vormt de basis voor de gebruiksplannen van de wijkgemeenten. Aangezien de kerkgebouwen verschillend zijn, 
is de uitwerking van de gebruiksplannen per wijk verschillend. De verantwoordelijkheid berust bij de wijkkerkenraad.  
Licenties 
De administratie van de licenties berust bij het Kerkelijk Bureau. De wijken moeten zelf regelen welke licenties zij no-
dig hebben. Dit is van belang bij het uitzenden van de onlinekerkdiensten waarin filmpjes worden vertoond. Hier dient 
zeer zorgvuldig mee te worden omgegaan. In het volgende overleg over onlinekerkdiensten zal dit worden meegeno-
men. 
 
16. Sluiting (preses) 
Geen schoner spreuk en meer van kracht 
Dan Micha 6 en wel vers 8 
 
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,  
je weet wat de Heer van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten  
en nederig de weg te gaan van je God. 
 
 
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 28 september 2020 
1. De AK stelt het moderamen AK voor 2020/2021 vast. 
2. De AK bekrachtigt de benoeming van dhr. Jasper van der Horst als voorganger van Vrijzinnig Assen. 
3. De AK benoemt Marten Mulder als redactielid van het Kerkblad. 
4. De AK stelt de namen van de voorzitters en secretarissen/scriba’s van de AK, CvK en CvD vast. 
5. De AK stemt in met de aanpassing in de AVG over opnames van kerkdiensten die worden gepubliceerd. 
 
 
 
 
 
 


