Algemene Kerkenraad

Protestantse Kerk Assen

Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk
Assen op maandag 25 januari 2021 via Zoom
1. Opening (De Drieklank)
De preses heet de aanwezigen welkom. Zij vraagt ds. Peter van de Peppel deze avond voor te zitten, omdat zij niet
alle deelnemers op haar beeldscherm kan zien.
Ds. Peter van de Peppel opent de vergadering. Hij steekt een kaars aan. Daarna leest hij een gedeelte uit het gedicht
‘Avondklok’, dat Marieke Lucas Rijneveld schreef voor Trouw.
….denk je buiten, denk de wind door je haren, de regen, denk de zomer aan je zijde,
denk de dagen langer en niet versomberen, denk aan hoe je straks terugkijkt op
deze tijd, aan hoe bijzonder dat we met zijn allen binnen en er doorheen zijn gekomen,
denk je bij iemand die warm en zacht, denk je de avond en steeds langer licht.

Hij gaat voor in gebed.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Vaststellen agenda
Na punt 13 worden de volgende punten toegevoegd:
- Vervolg marsroute
- Onlinekerkdiensten (een vraag uit het Voorzittersoverleg, VZO)
- Berichtgeving over vacature Jozefkerk
3. Verslag AK-vergadering 23 november 2020
Pag. 3, Verslag AK-vergadering 26 oktober 2020, naamswijziging PGA?PKA
Dhr. Van de Bos wordt gewijzigd in dhr. Van den Bos.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag van de vergadering van 23 november 2020 vastgesteld.
4. Vernieuwde plaatselijk regeling
De wijkkerkenraden De Drieklank, Jozefkerk en Vredenoord stemmen niet in met het verminderen van het aantal vertegenwoordigers per wijk in de AK. De wijkgemeenten zijn van mening dat als er minder vertegenwoordigers van de
wijkgemeenten in de AK zitting hebben, het moderamen te veel macht heeft.
Uitgelegd wordt dat de taak van de AK is om vorm te geven aan het beleid in Assen. Er is een koppeling tussen AK en
wijkgemeenten aanwezig. Alle wijken hebben aangewezenen in de AK. In de AK wordt gesproken over het algemeen
belang van de PKA. De wijkgemeenten zijn samen verantwoordelijk voor het beleid van de PKA. In de kerkorde is
opgenomen dat de vertegenwoordigers uit de wijken zitting hebben in de AK zonder last of ruggespraak. Dit betekent
dat zij niet met hun wijkkerkenraden hoeven te overleggen hoe zij stemmen in de AK. AK-leden kunnen overleggen
met alle wijkgemeenten, niet alleen hun eigen wijkgemeente.
.
De taken van de AK zijn o.a.:
- zorgen voor verscheidenheid in de gemeente
- coördineren wat gezamenlijk kan worden gedaan
- vermogensrechtelijke aangelegenheden, met CvK en CvD
- verantwoordelijkheid voor de traktementen van predikanten en andere professionele krachten.
Op de website van de PKA staat een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de AK.
Er wordt in deze vergadering nog geen besluit genomen over de vernieuwde plaatselijke regeling. Voordat een besluit
wordt genomen zullen de wijkgemeenten worden geïnformeerd over het functioneren van de AK en dat de AK-leden
zonder last of ruggespraak zitting hebben. Het moderamen AK zal dit voorbereiden en een voorstel presenteren.
5. Beleidsplan stadswerkers
Ds. Bert Altena licht dit agendapunt toe. Door Thilla Franken, Corry van der Molen en Jenneke Span is de beleidsnotitie ‘Kaders Stedelijk Beleid 2020-2025’ opgesteld. In november 2020 heeft het moderamen AK een gesprek gevoerd
over deze notitie met de bovenwijkse medewerkers ds. Bert Altena (stadspredikant) Joke van Beveren (pastoraat),
Daniël Kehanpour (kerkelijk werker jeugd/jongeren en middengeneratie), ds. Elly Veldman (ouderenpastoraat) en Dick
Vos (diaconaal medewerker).
De bovenwijkse medewerkers konden zich herkennen in deze notitie. Van deze notitie is een beknoptere versie opgesteld waarin de doelen nog scherper zijn geformuleerd. De benadering is vanuit stedelijk perspectief.
Sinds februari 2020 worden met de professionals die niet met emeritaat gaan gesprekken gevoerd. Besproken wordt
waar hun competenties liggen en hoe zij kunnen bijdragen aan het plan dat er nu ligt. Het is geen plan dat van bovenaf wordt opgelegd. Door het plan met elkaar te bespreken wordt het een document van iedereen binnen de PKA.
1

Algemene Kerkenraad

Protestantse Kerk Assen

De AK-leden hebben waardering voor het document. Het is in lijn met de plannen die zijn gepresenteerd op de gemeenteavond. Het gedeelte ‘Geestelijk leiderschap met lef’ wordt bijzonder gewaardeerd.
Deze notities zullen ook in andere gremia aan de orde worden gesteld. De scriba zal beide notities ‘Kaders Stedelijk
Beleid 2020-2025’ naar de wijkkerkenraden, het voorzittersoverleg en het ministerie sturen met de vraag of zij hierop
willen reageren. Het moderamen AK zal een bespreking met gerichte vragen voorbereiden.
6. Nieuwjaarsspeech/film
De nieuwjaarsreceptie kon vanwege corona niet doorgaan. Er is een film gemaakt met een nieuwjaarsboodschap. De
film is in alle wijkgemeenten vertoond. Vrijzinnig Assen heeft de film verwerkt in een eigen film.
Uit de film spreekt verbondenheid, het is een vrolijke film geworden. Het is een goed idee om vanuit alle wijken nieuwjaarswensen te laten horen. Het wordt toegejuicht als dit verder zal worden uitgewerkt..
7. Evaluatie AVG
Eén keer per jaar is er een evaluatie van de AVG. Er zijn op dit moment geen punten die besproken moeten worden.
8. Ingekomen en uitgegane stukken
3.y. Open sollicitatie van ds. Mark de Jager
Ds. Mark de Jager is voormalig jonge theoloog des vaderlands. Hij zoekt een functie voor 0,3 fte. Op dit moment zijn
er geen vacatures, maar deze komen er wel aan. De scriba zal hem dit meedelen.
9. Zaken uit CvK
Begroting 2021
De begroting 2021 is goedgekeurd door het CCBB. Er is een verzoek gedaan om een beleggingsstatuut op te stellen.
De beleggingen van de PKA voldoen aan de richtlijnen van de PKN, maar dit moet nu ook worden vastgelegd in een
statuut.
Stuurgroep D MJOP
Voor het D MJOP worden werkzaamheden ter hand genomen betreffende het onderhoud van gebouwen. Dit wordt
gedaan op basis van wat hierover in de begroting is opgenomen.
Overdracht Zuiderkerk
De overdracht van de Zuiderkerk aan City Life Church is financieel en juridisch afgewikkeld.
Er zijn gesprekken geweest met City Life Church om toenadering tot elkaar te zoeken. Misschien gaat dit lukken na
corona.
Verhuur van kerkgebouwen aan derden
Assen Zoekt en de Nederlands Gereformeerde Kerk zullen geen gebouwen huren van de PKA. Pinkstergemeente De
Ontmoeting huurt de Opstandingskerk.
10. Zaken uit CvD
Begroting 2021
De begroting CvD voor 2021 is goedgekeurd door het CCBB. Ook het CvD moet een beleggingsprotocol opstellen.
‘Goede doelen’
Op de lijst ingekomen stukken staan vaak verzoeken om bijdragen. Het CvD geeft alleen steun aan organisaties
waarbij Kerk in Actie betrokken is.
11. Zaken uit ministerie
In het ministerie wordt gesproken welke invloed corona heeft op het werk van de predikanten en kerkelijk werkers.
12. Zaken uit de Jeugdraad
De Jeugdraad gaat deze maand weer van start.
Daniël Kehanpour heeft een filmpje rondgestuurd van het project ‘Durf te koken’. Vanuit alle wijken hebben jongeren
zich bij dit project aangesloten en de groep groeit. De jongeren krijgen een boodschappenpakket aan huis en gaan
ermee aan de slag. De kookgroep heeft contact via Zoom.
Het plan is om meer durf te-groepen op te zetten.
13. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
Op 28 november is afscheid genomen van Foekje Dijk in de Jozefkerk. Op 24 januari jl. is Jasper van der Horst bevestigd in het gebouw van het Apostolisch Genootschap. Bij beide bijeenkomsten kon een beperkt aantal mensen
aanwezig zijn. Ze waren online te volgen.
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Jasper van de Horst is uitgenodigd voor de ministerievergadering om kennis te maken.
Vredenoord
- In december is een snertjaar afgesloten met het uitdelen van snert.
- Uit de online KR-vergadering van 14 dec.2020:
• T.b.v. de online diensten zijn diverse zaken uit het beamerfonds aangeschaft.
• De begrotingen van de wijkkas en van de Vaandragersgelden zijn vastgesteld.
• Uitvoerige inhoudelijke bespreking van aspecten uit ‘Stappen Onderweg’.
• ‘Plaatselijke Regeling’: Er wordt formeel bezwaar aangetekend tegen slechts één lid als vertegenwoordiger
per wijkgemeente als lid van de AK. Dit mede omdat in de komende tijd vergaande besluiten moeten worden
genomen.
• Kerk-zijn in coronatijd: het aantal zangers in de onlinediensten blijft- ook in de kerst beperkt tot max. vijf zangers.
- Uit de online KR-vergadering van 18 jan. 2021:
• Bespreking van het werk van de diverse werkvelden in de kerst- en in coronatijd. Voor kinderen die de onlinedienst volgden leek de vredesduif aansprekend. De jongeren Durfden Te-koken!
• ‘Programma van Eisen’. De commissie licht een stuk toe waarin vijf modellen voor de vierplek Vredenoord inhoudelijk en met een financiële onderbouwing staan.
• De van te voren ingediende vragen zijn beantwoord evenals die ter vergadering zijn gesteld.
• Het draaiboekje voor de periode tot de extra KR-vergadering op 28 jan. is goedgekeurd.
• Op 28 jan. zal het tijdpad van het keuzeproces aan de orde komen.
• Op 28 jan. zal na een enquête en een bespreking in kleine groepjes (3p) uit de KR, het PvE online in de KR
besproken worden en zal er DV een eerste en tweede keus uit de modellen worden gemaakt.
Sionsgemeente
Er is een nieuwe ouderling bevestigd. De vertrekkende ouderling blijft i.v.m. ziekte van een andere ouderling nog een
tijdje in functie.
De Drieklank
- De Ontmoeting beschikt nu over twee camera’s. Vanaf komende zondag zal elke twee weken door Daniël Kehanpour en afwisselend ds. Peter van de Peppel en ds. Harry Harmsen een dienst worden verzorgd voor jongeren. Gebleken is dat jongeren andere muziek waarderen dan gebruikelijk is in de kerk. Er wordt op zoek gegaan naar andere
liederen die de jongeren aanspreken.
- Ieder jaar wordt een gezamenlijke dienst met de Molukse kerk gehouden in het kader van de week van het gebed
voor de eenheid van christenen. Dit jaar kon dit niet doorgaan. Ds. Peter van de Peppel heeft met ds. Mella Hallussy
een film opgenomen waarin zij spraken over de tekst die was aangereikt. Dit filmpje is op zondag 17 januari 2021
tijdens de kerkdienst, in plaats van de preek.
- De Sinterklaasactie heeft veel geld opgebracht. 39 kinderen kregen een cadeaubon. Er werden extra bijdragen gegeven voor deze actie.
- Na de kerkdienst komt een groep gemeenteleden via Zoom bij elkaar om met elkaar koffie te drinken.
- Top-2000 dienst: deze dienst is in de Jozefkerk opgenomen en door de AVO-groep goed begeleid
Jozefkerk
- Rond kerst is het ‘engelenproject’ gehouden. Er werden, al dan niet anoniem, kleine presentjes bezorgd bij gemeenteleden, om hen te bemoedigen.
- Ook de Jozefkerk heeft weer onlinekerkdiensten.
- Er is een profielschets opgesteld die vanavond in de vergadering van de wijkkerkenraad wordt besproken.
Stadspredikant
- Eind vorig jaar is er als alternatief voor de popupwinkel ‘Mooi verhaal’ samen met Dick Vos en Daniël Kehanpour
een bakfietsproject opgezet en uitgevoerd. Het was erg leuk. Het project heeft de aandacht van de landelijke televisie
getrokken. Een verslag van het project zal aan de AK worden gezonden.
- Zin-in-Zondag is twee keer afgelast. Op 7 februari wordt een online bijeenkomst uitgezonden vanuit de Jozefkerk.
Frits de Lange zal spreken over Dietrich Bonhoeffer.
13.a. Aanvulling agenda
Vervolg marsroute
Dinsdag 19 januari jl. was een onlinegemeenteavond waarin vragen van gemeenteleden werden beantwoord.. Jenneke Span heeft de vragen van gemeenteleden geclusterd. Na de gemeenteavond is nog een aantal vragen binnengekomen, die op 2 februari in een vervolg-gemeenteavond beantwoord worden. Het moderamen zal zich beraden hoe
deze gemeenteavond vorm zal worden gegeven, nu een avondklok van kracht is.
Na deze gemeenteavond zal het advies van de werkgroep Predikanten en Gebouwen worden aangevuld met de opmerkingen die gemaakt zijn in de bijeenkomsten met de moderamina, kerkenraden en de gemeenteavonden.
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Onlinekerkdiensten
In het VZO is gesproken over de onlinekerkdiensten. Deze zijn niet meer weg te denken en zullen ook na corona een
rol blijven spelen.
Het uitzenden van kerkdiensten is meer dan alleen techniek. Ook de predikanten moeten hierin worden meegenomen.
Ds. Peter van de Peppel en Jenneke Span zullen een voorstel maken voor een PKA-brede werkgroep voor onlinekerkdiensten en dit in een volgende AK-vergadering aan de orde stellen. Beiden zijn betrokken geweest bij de gezamenlijke overleggen rondom online kerkdiensten het afgelopen jaar.
Veel oudere gemeenteleden volgen de kerkdiensten op de televisie. Het is voor hen lastig om aan de collectes bij te
dragen. Zij kunnen niet overweg met internet en de Scipio app. Er zal op een creatieve oplossing voor deze groep
moeten worden gezocht zodat deze niet onaanzienlijke groep ook kan bijdragen aan de collecten.
Berichtgeving over vacature Jozefkerk
In de wijkberichten van de Jozefkerk in Kerkblad 2 werd melding gemaakt over de start van de voorbereiding van het
beroepingswerk in wijkgemeente Jozefkerk.
Deze week is er een gesprek met de werkgroep voorbereiding beroepingswerk Jozefkerk en het hoofd Kerkelijk Bureau. Besproken wordt welk beeld de wijkgemeente Jozefkerk heeft bij een nieuwe predikant of kerkelijk werker, wat
is er voor deze wijkgemeente nodig? De AK geeft het moderamen mandaat om met wijkgemeente Jozefkerk gesprekken te voeren over de voorbereiding van de invulling van de vacature. In februari zal een gesprek tussen het moderamen AK en wijkgemeente Jozefkerk moeten plaatsvinden om de vervolgstappen helder te krijgen. Er is tijd nodig om
e.e.a. te regelen voordat een beroepingscommissie van start kan gaan.
Predikanten/kerkelijk werkers die van nu af worden beroepen in de PKA, worden aangesteld voor de gehele PKA èn
voor de wijk.
In De Drieklank zal dit jaar ook een vacature ontstaan. In het VZO zijn de vacatures binnen de PKA aan de orde geweest. De voorzitters willen dit proces gezamenlijk oppakken.
14. Sluiting (De Drieklank)
Ds. Peter van de Peppel besluit de vergadering met gebed en een Keltische zegenbede.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid en sluit de vergadering om 21.20 uur.
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 25 januari 2021
1. De wijkgemeenten worden geïnformeerd over het functioneren van de AK en dat de AK-leden zonder last of ruggespraak zitting hebben. Het moderamen AK zal dit punt voorbereiden en een voorstel presenteren.
2. De scriba zal de notities ‘Kaders Stedelijk Beleid 2020-2025’ naar de wijkkerkenraden, het voorzittersoverleg en het
ministerie sturen met de vraag of zij hierop willen reageren. Het moderamen AK zal een besprekingsproces met gerichte vragen voorbereiden.
3. Aan het eind van 2021 bekijken of in 2022 de nieuwjaarsreceptie weer wordt vervangen door een film.
4. Het moderamen AK beraadt zich over de vorm van de gemeenteavond van 2 februari a.s.
5. Het moderamen zal een voorstel maken voor het instellen van een PKA-brede werkgroep voor onlinekerkdiensten.
In een volgende AK-vergadering komt dit onderwerp weer aan de orde.
6. De AK geeft het moderamen mandaat om met wijkgemeente Jozefkerk voorbereidende gesprekken aan te gaan
over de invulling van de vacature.

4

