Verslag Algemene Kerkenraad 22 februari 2021

Protestantse Kerk Assen

Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk
Assen op maandag 22 februari 2021 via Zoom
1. Opening (Jozefkerk)
De preses heet de aanwezigen welkom.
Anne Jan Zwart opent de vergadering. In deze tijd kunnen liederen niet gezongen worden, maar worden soms gesproken. Liederen die gesproken worden zijn vaak veelzeggender dan gezongen liederen.
Hij leest lied 936, waarvan één couplet in het Fries en ook in het Nederlands. In je eigen taal komt een lied nog dichterbij.
Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt
‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
En ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt.
Hij gaat voor in gebed.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd de mogelijkheid om ruimte in kerken beschikbaar te stellen aan middelbare scholen. Dit onderwerp komt na punt 3 aan de orde.
3. Gesprek met Daniël Kehanpour, kerkelijk werk jeugd en middengeneratie
De preses heet Daniël Kehanpour welkom in de vergadering. Daniël vertelt dat de Jeugdraad en hijzelf druk bezig zijn
voor en met de jongeren. Hij vindt dat de focus nu op de jongeren moet liggen en daarom heeft hij gevraagd om
spreektijd in de AK-vergadering.
Daniël Kehanpour geeft aan dat jongeren het op dit moment erg moeilijk hebben. Zij kunnen hun klasgenoten niet
zien, alles gaat digitaal en zij zitten veel thuis, waar het hectisch kan zijn. Ze moeten er af en toe uit. Omdat zij niet
bekend zijn met de kerk, is dit niet de plek waar zij heen zullen gaan. De kerk heeft hen niet veel te bieden.
Op dit moment lopen er een paar projecten voor jongeren in het Durfteproject. Durftekoken wordt online gedaan. Dit
loopt goed. De jongeren die meedoen zijn, samen met het hele gezin, bij het project betrokken.
“Durfteschilderen” staat nu even stil. Geprobeerd wordt om dit weer zo snel mogelijk te laten beginnen.
Daniël Kehanpour is op zoek naar gemeenteleden die zich laten koppelen aan jongeren om te wandelen, een spelletje
te doen. Hij vraagt de AK om in de komende maand gemeenteleden te vragen om eenmalig iets te doen met jongeren. Het contact met hen is nu hard nodig.
De AK complimenteert Daniël met het werk dat hij heeft verzet, ondanks de beperkingen die worden veroorzaakt door
corona. De durfteprojecten zijn van heel veel waarde, ook als straks alles weer open gaat.
- ‘Mooi Verhaal’ kon door corona niet in de winkel plaatsvinden. In plaats daarvan is met de bakfiets de stad ingegaan.
Op foto’s zijn jongeren te zien bij de bakfiets. Deze zouden waarschijnlijk niet naar de winkel zijn gekomen. Dit is
laagdrempeliger, zichtbaarder.
- Bij de wijkkerkenraden wordt een proactieve houding gemist. Er zijn naast de jeugdouderlingen en -diakenen ook
gemeenteleden nodig die samen met Daniël aan de slag gaan met jongeren.
- Als de PKA kerkruimte ter beschikking stelt voor middelbare scholen, kun je misschien via een poster activiteiten van
de kerk voor de jeugd aanbieden. Maar de schooltijd en -ruimte moeten gerespecteerd worden.
- De PKA moet laten zien dat zij er voor de jongeren is, dat jongeren later beseffen dat de kerk er voor hen was.
- Omdat de PKA momenteel geen alfacursussen meer aanbiedt, gaan mensen op zoek naar ‘Assen Zoekt’ die deze
alfacursussen wel aanbiedt. Deelnemers aan deze cursus worden vervolgens gemeentelid bij hen. De PKA zou, wellicht in samenwerking met ‘Assen Zoekt’ ook alfacursussen moeten bieden en op deze manier weer nieuwe leden
krijgen. Gevraagd wordt of Daniël zich, hoewel het volgens het gespreksverslag met hem momenteel geen prioriteit
heeft, toch nog eens zou willen verdiepen in de mogelijkheid van het geven van deze alfacursussen.
3.a. Beschikbaar stellen van ruimten in kerken voor middelbare scholen
De PKN heeft kerken opgeroepen om ruimte beschikbaar te stellen voor middelbare scholen. Aan de middelbare
scholen in Assen kan een signaal worden gegeven dat met de PKA kan worden bekeken wat mogelijk is.
Met het beschikbaar stellen van ruimte kan de PKA in de wereld staan en te laten zien dat zij er is voor de jongeren.
Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen. Wijkkerkenraad Vredenoord staat positief tegenover het beschikbaar stellen van ruimte aan middelbare scholen. De Bron wordt al gebruikt door een basisschool.
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Ds. Bert Altena (lid van de raad van Advies van het CSG Vincent van Gogh) neemt contact op met deze school en
ook met het Nassaucollege. De antwoorden van beide scholen zullen naar Jenneke Span, hoofd Kerkelijk Bureau
worden gestuurd om de uitvoering praktisch mogelijk te maken.
4. Besluitvorming PKA 2020-2030
Aan de hand van de adviesnotitie van de werkgroep Predikanten & Gebouwen, rekening houdend met de opmerkingen en voorstellen uit de gespreksronden met moderamina, wijkkerkenraden en gemeenteavonden, is door het moderamen AK een beleidsdocument opgesteld ‘Op weg naar een levendige geloofsgemeenschap in 2030. Dit beleidsdocument ligt voor ter bespreking.
Vanuit wijkgemeente Jozefkerk wordt voorgesteld om de besluiten in de ‘Ontwikkelrichting Protestantse Kerk Assen
2030 – op weg naar een levendige geloofsgemeenschap in 2030’ geen besluiten te noemen, maar uitgangspunten.
Het is een mooi rapport, met tien stevige bouwstenen, om te komen tot een robuuste PKA in 2030, maar omdat dit
document een grote impact heeft op de wijken en gemeenteleden zouden er nu nog geen besluiten over genomen
moeten worden. De besluiten zouden dit jaar één voor één besproken moeten worden.
In het afgelopen jaar is het niet goed mogelijk geweest om te communiceren en dat is belangrijk bij zwaarwegende
besluiten. De gemeenteavonden moesten vanwege corona online worden gehouden.
Opgemerkt wordt dat, door nu de besluiten stap voor stap te bespreken, een proces wordt geblokkeerd dat al heel
lang gaande is. Een aantal jaren geleden heeft de AK de werkgroep Predikanten en Gebouwen ingesteld. Deze werkgroep heeft langer gedaan over het opstellen van de adviesnota dan gedacht was. Door corona is er daarna nog meer
vertraging ontstaan.
Toen aan het proces werd begonnen, is toegewerkt naar het creëren van richtinggevende kaders. Er zijn in 2020 gesprekken geweest met de gezamenlijke moderamina van de wijkkerkenraden en de afzonderlijke wijkkerkenraden. De
drie wijkkerkenraden stonden positief-kritisch tegenover de adviesnota van de commissie Predikanten en Gebouwen
Er zijn twee online gemeenteavonden georganiseerd om vragen van gemeenteleden te beantwoorden. In de huidige
omstandigheden was dit niet op een andere wijze mogelijk.
Met de inhoud van dit document kiest de AK voor de ontwikkelrichting van de PKA, een richtinggevend kader dat nodig is om verder te komen. De kaders zullen worden uitgewerkt in een uitwerkingsplan dat jaarlijks zal worden geëvalueerd.
Uit de bijeenkomst met de gezamenlijke moderamina van 1 juli jl. kwam het verzoek om het niet bij één keer te laten,
maar om dit vaker te doen. Dit verzoek zal een plek krijgen in het uitwerkingsplan.
In de commissie Predikanten en Gebouwen waren alle wijkgemeenten vertegenwoordigd. Er zijn stevige discussies
gevoerd, maar uiteindelijk heeft men unaniem kunnen besluiten over het Advies Predikanten en Gebouwen.
Er moet een besluit worden genomen, omdat er kaders nodig zijn om verder te komen. Er zijn vragen bij de wijkgemeenten waar binnenkort vacatures ontstaan. De beroepingsprocedure in de Jozefkerk kan hierdoor worden vertraagd en later ook die van De Drieklank. Wijkgemeente Jozefkerk kan zich, in overleg met de AK, voorbereiden op
wat zij nodig hebben voor de invulling van de vacature.
Vanuit wijkgemeente Jozefkerk wordt opgemerkt dat besluit 5 (toewerken naar één kerkenraad) en besluit 7 (te beroepen professionals komen in dienst van de AK) te ingrijpend is. Hoe kan het beroepingswerk doorgaan als de predikant deels door de AK en deels door de wijk wordt beroepen? De Jozefkerk heeft de indruk dat in oktober vorig jaar is
aangegeven dat begonnen kon worden met het voorbereiden voor het beroepingswerk. Lopende processen moeten
niet stilgelegd worden.
Geantwoord wordt, dat wat er wordt genoemd in deze kaders, een ontwikkelrichting is. Deze besluiten zullen nader
ingevuld worden. Voor deze invulling zal voldoende draagvlak moeten zijn. Er zullen stappen in vertrouwen met elkaar
moeten worden gezet. Lopende processen worden niet stilgelegd. Het is niet erg als een (wijk)gemeente een tijd vacant is. In de vacaturetijd kan worden nagedacht. Gun jezelf de tijd hiervoor. Een tijdelijke invulling van een vacature
in een wijkgemeente is heel gebruikelijk.
Na ruim beraad neemt de AK, na hoofdelijke stemming, het volgende unanieme besluit:
De ‘ontwikkelrichting Protestantse Kerk Assen 2030 - op weg naar een levendige geloofsgemeenschap in 2030’ geeft
dé richtinggevende kaders voor de komende tien jaar. De kaders zullen de komende tijd in een uitwerkingsplan concreet worden gemaakt.
5. Verslag AK-vergadering 25 januari 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Ingekomen en uitgegane stukken
4.a. Brief ‘Klimaatalarm’
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Op zondag 14 maart wordt in het hele land aandacht gevraagd voor het klimaat. De werkgroep Geloof en Economie
vraagt de AK
- of het Klimaatalarm onder de aandacht mag worden gebracht van gemeenteleden in het Kerkblad en de zondagsbrieven
- of de klokken van de Adventskerk en de Jozefkerk om 15.00 uur geluid kunnen worden
- een korte verklaring voor te lezen of op te nemen in de zondagsbrief
- akkoord te gaan met het doorschakelen van de landelijke livestream op 14 maart naar de YouTubekanalen van de
wijkgemeenten
- een kleine financiële bijdrage van € 300,De AK gaat akkoord met bovengenoemde voorstellen, op de financiële bijdrage na. Deze zal besproken worden in het
CvK en eventueel CvD.
7. Zaken uit CvK
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan
- Het projectteam is begonnen met de voorbereiding voor het planmatige onderhoud. Naar verwachting is een plan
voor uitvoering onderhoud en verduurzaming van alle gebouwen in eigendom van de PKA (De Bron, Opstandingskerk, Jozefkerk) eind februari gereed. Dit plan zal, begeleid van kostenanalyses en calculaties, worden verwerkt in
een beleidsnotitie.
- Er is al opdracht verstrekt voor de renovatie van de dakbedekking van De Bron. Het is niet verantwoord om onderhoud, vanwege de risico’s op verdere schade en overlast, langer uit te stellen. De dakbedekking wordt overlaagd met
een levensduur verlengende (10 jaar) coating.
- Werkzaamheden betreffende het opnieuw conserveren van de metalen boogvensters van de Jozefkerk (de binnenzijde) zijn opgedragen aan het schildersbedrijf. De uitvoering is gestart en zal vermoedelijk medio maart 2021 gereed
zijn. Doel van deze vooruitgeschoven werkzaamheden is om tijdens uitvoering van werkzaamheden aan binnenzijde
beter inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de boogvensters en beglazingen in totaal (dus ook buitenzijde).
Kerkenvisie
De gemeente Assen heeft telefonisch doorgegeven dat zij een aanvraag heeft gedaan voor de subsidieregeling Kerkenvisie. Uiterlijk mei a.s. wordt een besluit op de aanvraag verwacht. Ondertussen wordt gewerkt aan een eerste
opzet voor het vervolgproces. Te zijner tijd komt de gemeente hier bij alle belanghebbenden op terug. Ernst Lutgert,
Erwin Kremer en Jenneke Span hebben contact met de gemeente Assen.
Nalatenschappen
Het is gebruikelijk dat het CvK nalatenschappen beneficiair aanvaardt en dit achteraf meedeelt aan de AK. Voor de
twee onderstaande nalatenschappen is voor de notaris een besluit nodig van de AK.
Nalatenschap mw. A. van Suchtelen van de Haare
De AK besluit de nalatenschap van mw. A. van Suchtelen van de Haare beneficiair te aanvaarden.
Nalatenschap dhr. G. Lanting
De AK besluit de nalatenschap van dhr. G. Lanting beneficiair te aanvaarden.
Ledenstatistiek
Uit de ledenstatistiek per 31-12-2020 blijkt, dat het ledental van de PKA afgelopen jaar is teruggelopen met 4,2%. Dit
is t.o.v. het uitgangspunt van 3% in het advies van de Commissie P&G, een verontrustende teruggang. Zeker als men
dat relateert aan de ledenstatistiek per 31-12-2015, waaruit blijkt, dat het ledental van de PKA in de afgelopen vijf jaar
met 1.457 leden is afgenomen. Eén oorzaak, die we nog verder moeten onderzoeken, kan zijn, dat afgelopen jaar ca.
100 leden uit het bestand zijn uitgeschreven, die ‘meegeregistreerd’ waren en te kennen hebben gegeven te willen
worden uitgeschreven.
Actie Kerkbalans
De uitslag van de actie Kerkbalans 2021 is
Kerk: € 589.402,10
0,6% minder dan in 2020 (begroot was voor 2021 € 588.000)
Diaconie ver weg: € 78.777,88
Diaconie dichtbij: € 93.335,94
8. Zaken uit CvD
Het CvK en het CvD gaan in gesprek over de besteding van de opbrengst van de eindejaarscollecte. Het doel van de
collecte was de ontwikkeling van een huiskamer voor allerlei ‘stadse’ kerkelijke activiteiten. Om redenen dat het CvD
het voornemen heeft ook iets te ontwikkelen voor diaconale ‘stadse’ activiteiten, lijkt het logisch dat het CvK en het
CvD in deze samenwerken.
Omdat de wijkdiaconieën uitstekend op de hoogte zijn van wat leeft binnen de wijken in besloten om als vervolg op de
kaartenactie rond Pinksteren vorig jaar geen nieuwe/andere centrale actie op te zetten,
Tijdens de kerstperiode is de ‘missionaire/diaconale’ bakfiets ca. vijf keer in de stad geweest. Mensen konden een
flyer meenemen, voorbede aanvragen, een kaartje schrijven voor een kaarsje branden in de Jozefkerk en kaarten
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schrijven voor onbekenden. Er zijn ca. 300 kaarten geschreven, soms met mooie boodschappen erop en deze zijn
naar De Wijde Blik en De Slingeborgh gebracht.
9. Zaken uit ministerie
De predikanten bezinnen zich de komende tijd op twee belangrijke thema’s:
1. Kerk-zijn in en na tijden van corona.
2. Toekomst PKA in het licht van de beleidsplannen rond predikanten en gebouwen.
Er wordt deelgenomen aan het televisieprogramma ‘Petrus in het land’. Zaterdag 27 februari a.s. zendt de
KRO/NCRV de opname vanuit Vredenoord/Adventskerk uit. Te zien op NPO2 om 17.10 uur. In de nieuwsbrief van de
PKN wordt al gewag gemaakt van deze serie, die afgelopen zaterdag is gestart.
10. Zaken uit de Jeugdraad
Er zijn geen zaken uit de Jeugdraad.
11. Uit de wijken
Sionsgemeente
Het kringwerk ligt stil. Bij de kerkdiensten komen ong. 20 mensen.
De Drieklank
Twee weken geleden is een aantal ambtsdragers herbevestigd.
Op zondag 21 februari jl. is tijdens de kerkdienst een huwelijk ingezegend.
Vredenoord
Op 28 januari is een besluit genomen over welk scenario door de wijkgemeente zal worden uitwerkt. Een commissie,
die de haalbaarheid moet onderzoeken, wordt samengesteld en moet hierover eind mei rapporteren.
Jozefkerk
Wilma Pol stopt binnenkort met haar werkzaamheden als scriba van wijkgemeente Jozefkerk. Zij wordt opgevolgd
door Corry Sprong, die op 7 maart a.s. wordt bevestigd als ouderling-scriba.
12. Sluiting (Jozefkerk)
Wieger Vriezema leest het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ en besluit de vergadering met gebed.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid en sluit de vergadering om 22.30 uur.

Besluiten en actiepunten AK-vergadering 22 februari 2021
1. Daniël Kehanpour vraagt alle AK-leden uit te kijken naar één of twee gemeenteleden die zich willen laten koppelen
aan een jongere voor een eenmalige activiteit.
2. De AK gaat ermee akkoord dat ten gevolge van de coronamaatregelen ruimte in kerkgebouwen ter beschikking kan
worden gesteld aan middelbare scholen. Ds. Bert Altena zal contact opnemen met CSG Vincent van Gogh en het
Nassaucollege. Jenneke Span, hoofd Kerkelijk Bureau, zal zorgen voor de eventuele praktische afhandeling.
3. Besloten wordt dat de ‘Ontwikkelrichting Protestantse Kerk Assen 2030 - op weg naar een levendige geloofsgemeenschap in 2030’ dé richtinggevende kaders voor de komende tien jaar aangeeft. De onderliggende tien besluiten
vragen nog om nadere invulling.
4. De AK gaat akkoord met de voorstellen van de werkgroep Economie & Geloof over het klimaatalarm op
14 maart a.s. De financiële bijdrage die wordt gevraagd zal besproken worden in het CvK en eventueel CvD.
5. De AK besluit de nalatenschap van mw. A. van Suchtelen van de Haare beneficiair te aanvaarden.
6. De AK besluit de nalatenschap van dhr. G. Lanting beneficiair te aanvaarden.
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