Verslag Algemene Kerkenraad 22 maart 2021

Protestantse Kerk Assen

Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Assen op maandag 22 maart 2021 via Zoom
1. Opening (Sionsgemeente)
De preses heet de aanwezigen welkom.
Bert ten Klooster opent de vergadering met gebed. Hij leest Openbaring 1:4-8 en daarna een stukje uit het bijbels
dagboek voor jongeren ‘Gaaf!’, geschreven door Gerrit ten Berge.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Mededelingen
- Het concept Beleidskader Stedelijk beleid 2020-2025 is begin februari toegestuurd aan de wijkkerkenraden en aan
het ministerie met het verzoek om het document door te nemen en erop te reageren. Tot nu toe zijn er echter nog
geen reacties ontvangen. De preses verzoekt de aanwezigen hun wijkkerkenraad te vragen om te reageren op deze
notitie.
- In de vorige vergadering is het beschikbaar stellen van ruimte in kerkgebouwen aan scholen aan de orde geweest.
Het Gomarus College Assen heeft verzocht of zij vanaf 29 maart voor veertig leerlingen, zes uur per dag, gebruik
kunnen maken van de Jozefkerk, tot eind april, of, als de verbouwing van de Kandelaar nog niet klaar is, tot en met
het eindexamen. Dit is overlegd met de kerkrentmeesters van de Jozefkerk Op 23 maart zal een gesprek worden gevoerd met de decaan en de conciërge van het Gomarus College over de praktische zaken, op 25 maart vindt een
gesprek plaats over contractuele zaken.
Er zal een persbericht worden opgesteld voor de lokale media.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3. Gesprek met stadspredikant
Voor dit agendapunt is een aantal stukken meegezonden met de agenda. Het projectverslag van Mooi Verhaal, overzicht activiteiten stadspredikant februari-september 2020 en september 2020-januari 2021.
Ds. Bert Altena licht dit agendapunt toe. Hij is zes jaar werkzaam als stadspredikant. Zijn taak is om kerk en samenleving met elkaar te verbinden. Hij doet dit niet alleen, maar stimuleert dit. Als stadspredikant hoeft hij geen pastorale
taken te verrichten, hij is vrijgesteld voor dit werk. De kerk in Assen kan in verbondenheid met andere organisaties
van betekenis zijn en de stad tot zegen zijn. De functie van stadspredikant is van betekenis voor het maatschappelijk
gezicht van de kerk. Geprobeerd wordt om aanwezig te zijn als kerk in de Asser samenleving. Het werk van een
stadspredikant is deels onontgonnen terrein, het is een zoektocht.
Samen met diaconaal werker Dick Vos en kerkelijk werker voor jeugd en middengeneratie Daniël Kehanpour heeft hij
het project Mooi Verhaal vormgegeven. In verband met corona kon het winkelproject niet doorgaan en is gestart met
Mooi Verhaal met de bakfiets.
Niet alle projecten hoeven zelf bedacht te worden, soms komen ze op zijn weg. Zoals het wandelproject dat nu loopt.
Dit heeft ds. Altena samen met Anne Gietema opgezet.
De leden van de AK spreken hun waardering uit voor het werk dat de stadspredikant verzet. Gevraagd wordt hoe het
ervaren wordt om anderen tot zegen te zijn. Ds. Bert Altena antwoordt dat dit in kleine dingen zit, bijvoorbeeld bij een
project met de bakfiets op Valentijnsdag. Het uitdelen van zakjes snoephartjes, met een opmerking dat dit van de kerk
komt, levert positieve reacties op van mensen. Bij het project Mooi Verhaal ontstonden in de winkel mooie gesprekken.
Mooi Verhaal is een bekend merk geworden in de stad. De wake die onlangs werd gehouden in de stad werd onder
de naam van Mooi Verhaal gehouden. Vlak voor Pasen wordt weer een actie met de bakfiets gehouden.
Voor de publiciteit van Mooi Verhaal zijn een jaar lang advertorials geplaatst in ‘Dit is Assen’. Het effect hiervan is
moeilijk meetbaar.
Iconische stadskerk
Het project over de iconische stadskerk, onder leiding van dhr. Kaljouw, loopt. Er zijn drie jaar van het project verstreken. Met dhr. Kaljouw is een goed gesprek gevoerd, waarbij vertegenwoordigers van de Stichting Sociaal Culturele
Activiteiten Jozefkerk, AK en CvK aanwezig waren. Over en weer is veel kennis uitgewisseld.
Door corona is er vertraging opgelopen in de ontwikkelingen, maar het onderzoek naar iconische stadskerken vordert.
Als het proefschrift van dhr. Kaljouw klaar is (over ong. twee jaar) zal de PKA zelf moeten onderzoeken hoe zij de
bevindingen van dit onderzoek gaat toepassen: hoe kan de PKA een uitnodigende kerk zijn, vanuit welke visie, is de
Jozefkerk alleen voor de wijkgemeente of ook voor de stad? De kerkrentmeesters volgen het onderzoek met grote
belangstelling.
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Diaconaal werker Dick Vos houdt zich bezig met het zoeken naar onderdak voor de mobiele kapel en de bakfiets. De
actuele stand van zaken hiervan is niet bekend bij de stadspredikant. Gesuggereerd wordt om hier een garagebox
voor te huren.
De bijeenkomsten van Zin-in-zondag zijn online te volgen. Ze worden uitgezonden vanuit de Jozefkerk. Op 11 april
komt Hans Alma. In juni komt long- en palliatiefarts Sander de Hosson.
De preses bedankt ds. Bert Altena voor zijn toelichting.
4. Uitwerking ‘Ontwikkelrichting PKA 2030’
De preses toont een foto van de Sagrada Familia. Het vat punt 4 van deze vergadering in één beeld samen. Een kathedraal in Barcelona die nooit af is. Er is ooit mee begonnen, maar er wordt steeds bijgebouwd. Zo is het ook met
onze kerk: onze voorouders zijn begonnen en wij bouwen eraan verder. We weten niet waar we uitkomen. De term
‘kathedraal denken’, denken op langere termijn, sluit hier bij aan. Deze term wordt gebruikt bij duurzaamheid, natuur.
Vorig jaar is met de moderamina van de wijkkerkenraden en de wijkkerkenraden gesproken over het advies van de
commissie Predikanten en gebouwen. Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt, die naar de scriba’s van de
wijkkerkenraden zijn gezonden. Begin dit jaar zijn twee onlinegemeenteavonden georganiseerd. Ook van deze avonden zijn verslagen gemaakt. De vergaderstukken die horen bij punt 4A zijn op basis van deze verslagen gemaakt.
De adviezen van de werkgroep Predikanten en Gebouwen zijn omgezet in besluiten. Besloten is dat dit de kaders zijn
waarmee de komende tien jaar wordt gewerkt. Deze besluiten zijn richtinggevend. Deze moeten worden gevuld met
concrete plannen. Daarom wordt voorgesteld om een denktank in het leven te roepen.
In december 2020 heeft het moderamen van de AK zich gebogen over wat in de komende jaren moet gebeuren en dit
is in een overzicht gezet. De leden van de denktank wordt gevraagd om na te denken over wat in de eerste vijf jaar
moet gebeuren als een aantal predikanten met emeritaat gaat en hiervoor een plan te ontwikkelen. In de denktank
zouden vertegenwoordigers uit de wijkgemeenten, het ministerie, het CvK (in verband met de financiële zaken die aan
de orde komen) en de AK gevraagd worden zitting te nemen (hopelijk veel jonge mensen). Gerard Schoep (voorzitter
van de commissie Predikanten en gebouwen en lid van de AK) en Daniël Kehanpour (kerkelijk werker jeugd en middengeneratie) willen zitting nemen in de denktank. De voorzitters van de wijkgemeenten is gevraagd of zij namen van
geschikte kandidaten willen doorgeven.
Bespreking status denktank
Er zijn vraagstukken die nu al spelen en processen die al lopen. Lijkt het niet op een interventie van de AK als er nu
een denktank wordt ingesteld? De vraag van één wijk wordt hierdoor een vraag voor de hele PKA. Is hiervoor al voldoende draagvlak in de wijken om met elkaar dit proces aan te gaan? Gaat de denktank met wijkgemeenten Jozefkerk en De Drieklank praten?
Geantwoord wordt dat in de denktank vertegenwoordigers uit alle wijken zitting zullen hebben die weten wat er speelt
in de wijken. De voorzitters van de wijkgemeenten weten dat er gezocht wordt naar invulling, in het Voorzittersoverleg
wordt gesproken over de komende ontwikkelingen. Twee keer per jaar zal gesproken worden met de gezamenlijke
moderamina.
De denktank zou de AK moeten adviseren; besluiten worden door de AK genomen. Voor de denktank moeten gemeenteleden worden gezocht die zich graag met bestuurlijke zaken bezighouden en vooruit kunnen en durven te
denken.
De emeritaten van predikanten moeten als eerste worden besproken, daarom zijn deze in rood aangegeven in de
notitie ‘Voorstel denktank’. De aanpak hiervan heeft consequenties voor alle wijkgemeenten. Er moet gekeken worden
naar een gemeenschappelijke basis en er lopen al processen. De grootste druk ligt nu bij de Jozefkerk, omdat ds.
Ron Koopmans per 1 juli 2021 met emeritaat gaat. Wijkgemeente Jozefkerk zoekt een predikant die bij de wijkgemeente past. Dit weet wijkgemeente Jozefkerk het beste.
De vacature in De Drieklank, in verband met het emeritaat van ds. Peter van de Peppel volgt in oktober a.s., terwijl dat
van ds. Harry Harmsen in het voorjaar van 2022 volgt.
Het is van belang dat de te beroepen predikanten passen in het team van predikanten en kerkelijk werkers van de
PKA. Dit wordt ondervangen door leden uit andere wijkgemeenten zitting te laten nemen in de beroepingscommissies.
Besloten wordt om de Denktank in twee groepen te splitsen: één voor de korte termijn en één voor de lange termijn.
De eerste groep gaat aan de slag met de emeritaten. Vanuit het VZO was vorig jaar al het idee opgevat om het beroepingswerk gezamenlijk te bespreken. Zaterdag 20 maart jl. hebben de voorzitters en hun secondanten een eerste
bijeenkomst gehad waarin de wijkprofielen naast elkaar zijn gelegd. Er komt een vervolgafspraak.
De AK is akkoord met het voorstel om dit gremium als eerste groep te beschouwen en de tweede groep in het leven
te roepen die zich gaat buigen over toekomstige zaken als gebouwen, één kerkenraad etc.
Het moderamen AK zal dit nader uitwerken.
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5. Verslag AK-vergadering 22 februari 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Ingekomen en uitgegane stukken
3b: PKN-dienstenorganisatie, brief en bijlage over geestelijke verzorgings buiten de instelling met verzoek om
consideratie
Via de classis is een verzoek van de PKN tot consideratie ontvangen over een wijziging van de kerkorde m.b.t. geestelijke verzorging buiten instellingen. Het verzoek zal worden geagendeerd voor de aprilvergadering van de AK.
7. Uitwerking verdeling fte’s professionals per 1 januari 2030
Het is de bedoeling dat in de AK-vergadering van april een besluit wordt genomen over deze notitie. In deze vergadering kunnen verhelderende vragen worden gesteld.
Gerrit Drogt heeft de notitie ‘Uitwerking verdeling fte professionals per 1 januari 2030 PKA’ opgesteld. Hij licht deze
notitie toe. Hij heeft gekeken naar de verhouding van de ledenaantallen van de wijkgemeenten van de PKA. Er zal
moeten worden onderzocht of de ledenaantallen up to date zijn. Dit geldt in ieder geval voor de Jozefkerk.
De PKA verliest ieder jaar ongeveerd 3% van haar leden. Over tien jaar zullen er minder leden zijn dan nu.
De notitie is gebaseerd op de situatie per 1 januari 2021. In de komende tijd kan er veel veranderen.
Opgemerkt wordt dat in het advies van de werkgroep Predikanten en Gebouwen niet wordt uitgegaan van benoeming
voor onbepaalde tijd voor de kerkelijk werker jeugd en middengeneratie. Hier is sprake van een contract voor vijf jaar.
Omdat jeugd en jongeren één van de belangrijkste speerpunten vormt voor de komende tien jaar in de PKA, zal het al
of niet verlengen van het contract t.z.t. zorgvuldig worden bekeken.
Er wordt in de notitie uitgegaan van leden op papier en niet van het aantal meelevende leden.
De notitie is een aanname, in 2030 kunnen er meer meelevende leden zijn dan nu wordt berekend. Tien jaar van te
voren plannen is niet goed mogelijk. Er is transitiegeld beschikbaar om de komende tien jaar te overbruggen.
De AK-leden vragen zich af waarom over deze notitie in de volgende AK-vergadering een besluit moet worden genomen. Gevreesd wordt dat dit document een eigen leven gaat leiden en verkeerd gebruikt kan worden. Er zal een gedegen gesprek gevoerd moeten worden over de uitgangspunten voordat er een besluit genomen kan worden. Moeten
de transitiemiddelen worden ingezet voor wijken die we later willen opheffen als we toewerken naar één kerkenraad?
De denktank zal eerst aan het werk moeten gaan.
De preses antwoordt dat een besluit nodig is omdat dit document het uitgangspunt vormt voor de inzet van de transitiemiddelen. Bovendien is de toedeling van de transitiegelden nodig om de solvabiliteitsverklaring bij het CCBB aan te
vragen voor het beroepingswerk van de Jozefkerk en drie maanden later voor De Drieklank. De solvabiliteitsverklaring
is nodig voor een gesprek met de classispredikant. Dit moet op korte termijn gebeuren.
Na enige discussie wordt voorgesteld om bij het CCBB zo mogelijk voor het geheel van de PKA één solvabiliteitsverklaring op te stellen en indien er duidelijkheid bij de drie wijken over de vacatures is, één gesprek met de classispredikant aan te vragen. Ernst Lutgert zal dit met Jenneke Span bespreken
In de volgende AK-vergadering zal dit punt weer aan de orde komen. Er is dan meer bekend over het overleg tussen
de wijkvoorzitters en de beroepingscommissie Jozefkerk.
De AK bedankt Gerrit Drogt voor het opstellen van de notitie ‘Verdeling fte’s professionals per 1 januari 2030’.
8. Zaken uit CvK
Beneficiaire aanvaarding nalatenschappen
In de AK-vergadering van 22 februari jl. is de beneficiaire aanvaarding van twee nalatenschappen aan de orde geweest. Op de vraag van een AK-lid of het niet verstandig zou zijn het CvK een mandaat te geven om in voorkomende
gevallen een nalatenschap beneficiair te kunnen aanvaarden, is geantwoord dat dit inmiddels staand beleid is. Met
een vergrijzende gemeente, is de kans reëel aanwezig dat de komende tien jaar meer nalatenschappen, legaten en
schenkingen aan de PKA worden toebedeeld. De notaris vraagt in vele gevallen om een formeel besluit tot aanvaarding van de AK. Het lijkt dan ook verstandig om dit mandaat aan het CvK als een formeel AK-besluit vast te leggen.
Immers, met het oog op de tijdsdruk om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden en tot de eerstvolgende AKvergadering zit vaak (te) veel tijd. Een formeel AK-besluit ter zake kan die druk wegnemen. Uiteraard zal in voorkomende gevallen de AK altijd over een nalatenschap geïnformeerd worden.
De AK geeft het CvK mandaat om in voorkomende gevallen nalatenschappen beneficiair te aanvaarden.
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9. Zaken uit CvD
Er zijn problemen in de commissie die zich bezighoudt met de kerstpakketten. Hier wordt hard aan gewerkt.
10. Zaken uit de Jeugdraad
- De #Durfte koken groep is bezig met het organiseren van een Pesachmaal. Er zal weer online gekookt worden onder leiding van Daniël Kehanpour, Frans Hellinga en Maaike Hulshof.
- Daniël Kehanpour organiseert een paaschallenge. Een wandeling door Kloosterveen die je coronaproof kunt maken
(per huishouden) in de dagen rond Pasen. De Jeugdraad ondersteunt hem daarin. Verdere informatie volgt.
- Er zijn door de Jeugdraad (Assen-breed; bij de min of meer betrokken jeugdleden) in de voorjaarsvakantie tasjes
uitgedeeld met een #Durftebakken en #Durftedelen challenge.
- Donderdag 25 maart is er weer een online Jeugdraadvergadering gepland.
11. Zaken uit ministerie
- In 2021 zullen twee gezamenlijke PKA-diensten worden georganiseerd, op 9 mei en op 31 oktober. Dit zal nog worden overlegd met de wijkkerkenraden.
- Dinsdag 23 maart a.s. zal een gesprek plaatsvinden over de toekomst van de PKA en de rol hierin van de blijvende
en vertrekkende predikanten. Het gesprek vindt plaats onder leiding van Désirée Schriek.
- Zomerdienstregeling: dit hangt af van de coronamaatregelen. Als er fysieke kerkdiensten mogelijk zijn, zullen zoveel
mogelijk kerkgebouwen open zijn. Als dit niet het geval is, zal er in de zomermaanden één onlinekerkdienst per zondag worden uitgezonden.
- Afscheid van ds. Ron Koopmans. Hier kunnen in verband met de coronamaatregelen nog geen plannen voor worden
gemaakt.
- Hemelvaartsdienst: hier zal nog overleg over plaatsvinden.
11. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
Voorlopig worden er onlinekerkdiensten gehouden.
Sionsgemeente
Ouderling Wim Feijen is overleden.
De Drieklank
Op zondag 21 maart is er voor het eerst met vier zangers gezongen in de kerkdienst.
Vredenoord
- De wijk- en Vaandragerbegrotingen zijn goedgekeurd en de jaarrekeningen zijn vastgesteld.
- Van het jaarverslag van de diaconie van Vredenoord is kennisgenomen.
- Op verzoek van Daniël Kehanpour is er een werkgroepje aangesteld.
- De werkgroep Haalbaarheidsonderzoek Model III is aangesteld en aan het werk getogen.
- Ds. Roeland Busschers geeft aan tot zijn emeritaat minder te willen gaan werken.
- Vredenoord is op de televisie geweest met de uitzending van ‘Petrus in het land’
Jozefkerk
- Corry Sprong is begonnen als scriba.
- Op 11 maart jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorbereidingscommissie beroepingswerk Jozefkerk en
het moderamen AK. Dit was een goed gesprek en de standpunten zijn duidelijk weergegeven.
12. Sluiting (Sionsgemeente)
Bert ten Klooster sluit de vergadering met het gedicht ‘Hosanna, hosanna’ van Els Hengstman-van Olst.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Besluiten en actiepunten AK-vergadering 22 maart 2021
1. Het moderamen AK zal zich buigen over de taakverdeling voor de uitwerking ontwikkelrichting Protestantse Kerk
Assen tussen de groep voorzitters (vacatures in de wijkgemeenten) en denktank (zaken die op langere termijn aan de
orde zijn).
2. Ernst Lutgert zal met Jenneke Span bespreken of het mogelijk is om voor de PKA één solvabiliteitsverklaring voor
de vacatures in de betrokken wijken te overleggen en vervolgens één gesprek met de classispredikant voor het geheel aan te vragen.
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