Algemene Kerkenraad

Protestantse Kerk Assen

Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk
Assen op maandag 23 november 2020 via Zoom
1. Opening (Vredenoord)
De preses heet de aanwezigen welkom.
Simon Goverse opent de vergadering met het lezen van het lied ‘Lied van gegroeide verwachting’ uit de bundel ‘Eva’s
lied’, naar aanleiding van de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zie pag. 7). Hij gaat voor in gebed.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt vastgesteld.
De preses heeft een aantal punten voor de rondvraag.
3.a. Begroting 2021 CvK
Erwin Kremer, penningmeester CvK, licht de begroting in het kort toe.
Er zijn via de e-mail een aantal vragen binnengekomen, die hij tijdens het bespreken van de begroting zal beantwoorden.
De begroting voor 2021 wordt afgesloten met een negatief resultaat.
Voor de incidentele baten en lasten is bedrag van €30.000 opgenomen in de begroting 2021. Het vermogen daalt,
omdat er geld uit de beleggingen wordt gehaald. Daardoor wordt de renteopbrengst minder.
Door het teruglopende aantal leden dalen de bijdragen van gemeenteleden en de bijdragen aan collecten.
De lasten en baten voor het Kerkblad zijn ongeveer gelijk. De abonnementsprijs voor het Kerkblad zal in 2021 niet
worden verhoogd. De kosten voor de gebouwen dalen in 2021 t.o.v. de rekening van 2019 omdat er geen pastorieën
meer in het bezit zijn van de PKA.
In de begroting 2021 is rekening gehouden met emeritaat van twee predikanten, en met de mogelijke vervanging.
- Met welke omvang van vervanging is rekening gehouden?

Ds. Ron Koopmans gaat in juni 2021 met emeritaat en ds. Peter van de Peppel in oktober 2021. Er is rekening gehouden met dezelfde bruto kosten als andere jaren. In de begroting is de formatie die er nu is, aangehouden. Dit is
nog niet doorberekend voor de jaren na 2021.
De nettoresultaat op gebouw De Bron verslechtert verhoudingsgewijs van alle gebouwen het meest. Er is uitgegaan van een gelijkblijvende voorschotheffing door CKC.
- Een voorschot is een geldstroom, het gaat toch om de werkelijke kosten?
- Mogen ook hier geen lagere exploitatiekosten verwacht worden? En kan op basis daarvan het voorschot verlaagd worden?

Het is lang onduidelijk geweest wie de eigenaar is van het dak van De Bron. Inmiddels is bekend dat de PKA de eigenaar is. De reparatie van het dak van De Bron komt voor rekening van De Bron. De PKA heeft geen aparte meter,
deze wordt gedeeld met het CKC. Er is in de kerkzaal ledverlichting aangebracht. De school Het Kompas maakt ook
gebruik van de kerkzaal en de huiskamer van De Bron. Het gesprek met CKC Het Kompas over de verdeling van de
energielasten is gaande. Verwacht wordt dat in de toekomst de energielasten voor De Bron zullen dalen. In de begroting 2021 is hier nog geen rekening mee gehouden.
Bij gebouw Jozefkerk wordt de afschrijving op de gepleegde verbouw en/of een post rente+aflossing gemist. Er is toch geld geleend?

Leningen worden niet opgenomen in de exploitatiebegroting. De verbouwing is wel geactiveerd. Er is een groot bedrag aan subsidie ontvangen voor de verbouwing van het zalencentrum van de Jozefkerk.
Dotatie aan onderhoudsvoorzieningen
- waarom is er voor het eerst onderscheid gemaakt tussen monumentale en niet-monumentale kerkgebouwen?

De begroting is gebaseerd op wat in het Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan (D MJOP), dat toegelicht is in de AKvergadering van 28 september, is opgenomen. Hierin wordt een aparte reservering gemaakt voor monumentale gebouwen (Jozefkerk en zalencentrum Jozefkerk) en niet-monumentale gebouwen (de overige gebouwen). Dit moet ook
worden gedaan voor de verwerking van de begroting in FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem van de
PKN).
De preses bedankt het College van Kerkrentmeesters en het Kerkelijk Bureau voor het werk dat is verzet om de begroting 2021 op te stellen. De AK stelt de begroting voor 2021 van de PKA vast.
3.b. Vaststellen abonnementsprijs Kerkblad
De abonnementsprijs voor het Kerkblad wordt in 2021 niet verhoogd.
4. Begroting 2021 CvD
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De preses bedankt het College van Diakenen en het Kerkelijk Bureau voor al het werk dat is verzet om de begroting
2021 op te stellen. De AK stelt de begroting voor 2021 van de diaconie conform het voorstel van het CvD vast.
5. Vaststellen collecterooster 2021
De eerste rondgang bij de collecten is voor de diaconie. Er zijn een paar missionaire collecten, die landelijk bij pastoraat en eredienst zijn ondergebracht, als diaconale collecte opgenomen. In de Veertigdagentijd wordt niet het collecterooster van de Kerk in Actie aangehouden, maar is de opbrengst voor SAVE. Dit is een organisatie die door Kerk in
Actie wordt gesteund en zich inzet voor kinderen, op het gebied van onderwijs en arbeidsomstandigheden. Zij houden
zich bezig met misstanden in de textielindustrie. Dit sluit aan bij het project ‘Stof tot nadenken’.
De AK stelt het collecterooster vast conform het voorstel.
6. Vernieuwde plaatselijke regeling
De huidige Plaatselijke Regeling dateert uit oktober 2015. Inmiddels zijn er wijzigingen aangebracht in de kerkorde,
zodat de Plaatselijke Regeling moet worden aangepast. Wat nu voorligt, is een verdere uitwerking van de versie die in
de vorige AK vergadering is besproken.
In de plaatselijke regeling zoals deze nu van kracht is, waren de diakenen te weinig vertegenwoordigd. In de vernieuwde plaatselijke regeling zullen meer diakenen in de AK zitting hebben.
In de vernieuwde plaatselijke regeling wordt maar één vertegenwoordiger per wijk voorgesteld. Dit is ingegeven door
het feit dat het quorum vaak niet aanwezig was op een AK-vergadering. Dit zorgt voor vertraging van het nemen van
besluiten.
Bij het aanwezig zijn van maar één vertegenwoordiger per wijkgemeente is de AK mogelijk kwetsbaar. Is het toch niet
te overwegen om twee vertegenwoordigers per wijk aan te wijzen? In wijkgemeente De Drieklank is al gesproken over
de vernieuwde plaatselijke regeling en deze wijkkerkenraad staat wat aarzelend tegenover het hebben van maar één
afgevaardigde in de AK. De verandering is voorgesteld om minder mensen te belasten met kerkelijke vergaderingen.
Dit past in de visie naar 2030. Door de uitvoering van het tienjarenplan zoals dit voorligt, zal er steeds meer vanuit de
AK moeten gebeuren. Overleg met de achterban is cruciaal.
De mogelijkheid wordt genoemd om iedere wijkgemeente één stem te geven in de AK, onafhankelijk van het aantal
vertegenwoordigers. Dit wordt ook toegepast in de Jeugdraad.
In de vernieuwde situatie blijft het aantal AK-leden hoger dan het aantal moderamenleden. Het moderamen AK kan,
als dit nodig mocht zijn, een besluit namens de AK nemen. Het moderamen moet altijd in de AK verantwoording afleggen van een dergelijk besluit. Het moderamen hoopt dat dit slechts incidenteel zal voorkomen. De AK zal het moderamen kritisch moeten volgen. AK-leden kunnen via de e-mail vragen stellen aan het moderamen.
De vernieuwde plaatselijke regeling zal door de scriba naar de scriba’s wijkgemeenten worden gezonden met de
vraag om de plaatselijke regeling in de wijkkerkenraadsvergadering aan de orde te stellen.
7. Verslag AK-vergadering 26 oktober 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
Pag. 1, Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag, Nieuwjaarsbijeenkomst
De preses is met ds. Peter van de Peppel aan de slag om een filmpje te maken dat tijdens de eerste kerkdienst in
2021 kan worden uitgezonden. Zij zal ook zorgen voor een artikel in het Kerkblad.
Pag. 2, agendapunt 7, Preekrooster
Ds. Van de Peppel heeft contact opgenomen met ds. Harry Harmsen, één van de webmasters van de website van de
PKA. Ds. Harmsen stelt voor om de preekroosters op de wijkwebsites op te nemen, waar ze bijgehouden kunnen
worden. Op de website van de PKA worden links opgenomen naar de websites van de wijkgemeenten. Hiervoor zal
contact opgenomen worden met de webmasters van de wijkwebsites.
Pag. 5, Besluiten en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad, Werkgroep communicatie vragen zich nog eens te buigen
over de naamswijziging PGA/PKA
De werkgroep communicatie heeft hierover in de vergadering van 17 november jl. gesproken. De naamswijziging is
gekozen omdat de naam ‘gemeente’ verwarring kan geven met de burgerlijke gemeente. In formele stukken zal de
naam Protestantse Gemeente Assen worden gebruikt. De werkgroep communicatie is van mening dat de naamswijziging niet moet worden teruggedraaid.
De scriba zal contact opnemen met dhr. Van den Bos en hem het antwoord meedelen.
8. Ingekomen en uitgegane stukken
3.h. Beraad Grote Steden, uitnodiging videoconferentie 27 november 2020
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De preses zal mee gaan doen aan een cursus ‘herkerken’.
9. Zaken uit CvK
Verhuur van kerkgebouwen aan derden
Het gebruik van het Proathuus van GGZ Drenthe is in het huurcontract met de Adventskerk inbegrepen. Assen Zoekt
kan misschien ook gebruik maken van het Proathuus. Het gesprek tussen vertegenwoordigers van de Jozefkerk met
GKv Assen-West komt weer op gang. Op donderdag 19 november jl. is er een gesprek geweest met drie vertegenwoordigers van GKv Assen-West, waarbij de scriba van de Jozefkerk en Erwin Kremer aanwezig waren.
Folder Kerkbalans
De folder Kerkbalans is klaar en ziet er mooi uit.
10. Zaken uit CvD
Kanskaartenactie
Het Diaconaal Platform Assen heeft 1000 kanskaarten verspreid op gerichte adressen in Assen. Vanwege corona zijn
deze kaarten in de brievenbus gedaan en moesten mensen zelf contact opnemen. Andere jaren werden de kaarten
afgegeven en opgehaald. De respons was dit jaar erg laag, er zijn maar zes kaarten teruggekomen. Andere jaren
waren dit er 30-50.
Begroting en collecterooster 2021
Het CvD heeft de begroting CvD 2021 en het collecterooster voor 2021 al goedgekeurd.
Stichting ouders en kinderen eerst
Stichting Ouders en Kinderen Eerst ondersteunt en helpt ouders met minderjarige kinderen en jongvolwassenen die te
maken hebben (gehad) met de (jeugd) hulpverlening en zich daarin niet gehoord, gezien of begrepen voelen. Het CvD
sponsort deze stichting door het, in overleg met het CvK, ter beschikking stellen van een van de kerkgebouwen voor
ruimte voor overleg.
Collecterooster 2020
De collectedoelen in december worden veranderd. Op 6 december is de opbrengst van de eerste collecte bestemd
voor Kinderen in de Knel, zoals op het rooster staat. Op 13 december is de collecteopbrengst van de eerste collecte
bestemd voor de Voedselbank. Voor 20 december is dit nog niet bekend. Het zal in ieder geval een doel zijn gericht
op kinderen.
11. Zaken uit ministerie
Heidag
De collega’s die niet aanwezig konden zijn op de heidag zijn bijgepraat over wat er besproken is op deze dag. Een
volgende stap is om in gesprek te gaan over de toekomst, wat staat er te wachten als er collega’s met emeritaat gaan.
Het voorstel voor het vervolgtraject van de gesprekken, waarbij de professionele krachten begeleiding krijgen bij het
vormen van hun visie op de toekomst, is doorgestuurd naar het CvK.
Kerkdiensten eind december/begin januari
Opgemerkt wordt dat het belangrijk is dat de wijkgemeenten met elkaar in gesprek blijven. Wat kan een goed moment
zijn voor de PKA om als eenheid naar buiten te treden? Met eenheid in verscheidenheid als uitgangspunt. Hierin zoeken we balans, een AK-lid stelt voor om hier een bespreekpunt van te maken.
12. Zaken uit de Jeugdraad
De Jeugdraad gaat in januari weer van start. Het is duidelijk te merken dat de jeugd ‘Zoom moe’ is. Er worden wel
initiatieven voor online activiteiten genomen, maar er loggen maar weinig jongeren op in. Daniël Kenhanpour is diverse dingen aan het ontwikkelen voor jongeren, maar respons is erg laag op allerlei uitnodigingen.
De Jeugdraad zet een appgroep op voor ouders om jongeren via hun ouders te stimuleren om aan activiteiten deel te
nemen.
13. Uit de wijken
Sionsgemeente
In de kerkdienst van zondag 22 november, Eeuwigheidszondag, is een overleden gemeentelid in de dienst herdacht.
Jozefkerk
- In de kerkdienst van zondag 22 november, Eeuwigheidszondag, zijn 27 overleden gemeenteleden genoemd.
- Wijkgemeente Jozefkerk heeft een nieuwe voorzitter: Dick Brouwer.
- Wieger Vriezema, afgevaardigde voor de AK, is op 31 oktober bevestigd als ambtsdrager. In deze dienst zijn in totaal negen nieuwe ambtsdragers bevestigd. In deze dienst deden twee gemeenteleden belijdenis van hun geloof.
3

Algemene Kerkenraad

Protestantse Kerk Assen

- De jaarlijkse kerstmaaltijd kan niet doorgaan. In plaats daarvan is het kerstengelproject gestart (naar een idee van
de PKN). Vrijwilligers brengen in de vier weken van advent als kerstengel een kleine attentie/kaart bij iemand die om
wat voor reden dan ook extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem. De eerste keer doet de kerstengel een briefje met uitleg bij de attentie/kaart zodat de ontvanger weet waar dit vandaan komt.
- Alle gemeenteleden van de Jozefkerk hebben een kaart gekregen met een hartelijke groet namens de Jozefkerk.
- Wijkgemeente Jozefkerk zoekt naar manieren om de leden ‘erbij te houden’. Het is fijn als mensen actief kunnen
meedoen.
De Drieklank
In de wijkkerkenraad is gesproken over de bestemming van het legaat. Voor De Ontmoeting wordt audio- en videoapparatuur aangeschaft. Van het overige deel van het legaat wordt door de kerkrentmeesters de huur van De Ontmoeting betaald. De wijkkerkenraad heeft hier wat moeite mee, omdat de huur anders ook betaald zou worden. De afspraak is dat 1/3 deel naar de wijkgemeente gaat en 2/3 naar het CvK. De wijkkerkenraad vraagt zich af welk beeld dit
geeft aan gemeenteleden die eraan denken om een legaat te schenken aan een wijkgemeente? Dit punt zou een keer
besproken moeten worden.
Vredenoord
- Er is een nieuwe diaken bevestigd, Jan Veldman.
- In de wijkkerkenraad is gesproken over waar de wijkgemeente op aanspreekbaar is en hoe is zij herkenbaar. Er is
meer gesproken over het profiel dan over profilering.
Rondvraag
Mooi Verhaal
De winkel ‘Mooi Verhaal’ gaat dit jaar niet door. In de komende weken is op Facebook te volgen wat ds. Bert Altena,
Daniël Kehanpour en Dick Vos doen als alternatief. Op 28 november a.s. is er een persmoment en vertellen ze wat ze
gaan doen.
Voorzittersoverleg
Op donderdag 19 november jl. was er een voorzittersoverleg waarin het voorzittersoverleg is geëvalueerd. De nieuwe
voorzitter van de Jozefkerk, Dick Brouwer, was hierbij aanwezig. De korte lijnen tussen de voorzitters van de wijkgemeenten, voorzitter AK en voorzitters CvK en CvD heeft in de afgelopen periode goed gewerkt. Het volgende overleg
is gepland in het voorjaar 2021.
Beleidskader Stadswerk
Er is een voorstel geschreven, dat nog moet worden aangescherpt. Dit voorstel zal naar de AK worden gezonden.
Werkgroep communicatie
In de vergadering van de werkgroep communicatie van 17 november jl. is gesproken over een communicatieplan voor
de gemeenteleden over het rapport van de werkgroep Predikanten en Gebouwen en het D MJOP. In de eerste helft
van 2021 zal in het kerkblad aandacht worden besteed aan deze onderwerpen in de vorm van dubbelinterviews.
Op 30 november a.s. is het gesprek met wijkkerkenraad Vredenoord. Op 15 december zal het moderamen het advies
van de werkgroep Predikanten en Gebouwen vertalen naar een uitwerkingsplan. De AK zal hiervan op de hoogte
worden gebracht.
12. Sluiting (Vredenoord)
Simon Goverse besluit de vergadering met het lezen van ‘Lied van gegroeide verwachting’ uit de bundel ‘Eva’s lied’.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.

Besluiten en actiepunten AK-vergadering 23 november 2020
1. De AK stelt de begroting voor 2021 van de PKA vast.
2. De abonnementsprijs voor het Kerkblad wordt in 2021 niet verhoogd.
3. AK stelt de begroting voor 2021 van de diaconie conform het voorstel van het CvD vast.
4. De AK stelt het collecterooster vast conform het voorstel.
5. De scriba zendt de vernieuwde plaatselijke regeling naar de wijkgemeenten met de vraag hier kritisch naar te kijken.
6. Op 15 december a.s. zal het moderamen AK zich tijdens een werkbijeenkomst ook beraden over hoe afscheid te
nemen van AK-leden
7. De preekroosters van de wijkgemeenten zullen worden bijgehouden op de websites van de wijkgemeenten. Op de
website van de PKA zullen linken daarnaar toe worden aangebracht.
8. De scriba zal dhr. A. v.d. Bos antwoorden op zijn vraag over de naamswijziging PGA/PKA.
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