Verslag Algemene Kerkenraad 26 april 2021

Protestantse Kerk Assen

Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Assen op maandag 26 april 2021 via Zoom
1. Opening (Vrijzinnig Assen)
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Hans van Selst die tijdelijk Anne Jan Zwart vervangt.
Henk van den Poll opent de vergadering met het lezen van Prediker 3. Er is een tijd en een uur voor alles wat er gebeurt. Het is een bijzonder hoofdstuk. De coronatijd past hierin, er is een tijd voor ziekte en besmet zijn en een tijd om
beter te worden.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Mededelingen
Bij de volgende AK-vergadering (17 mei) is de preses afwezig. Ds. Peter van de Peppel zal deze vergadering voorzitten.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3. Jaarverslag 2020 van de werkgroep Communicatie
Het jaarverslag wordt toegelicht door Yvonne Lussenburg, lid van de werkgroep communicatie en eindredacteur van
het Kerkblad.
Bijeenkomst vrijwilligers communicatie wijkgemeenten
Op 5 oktober a.s. wordt voor de vrijwilligers die zich bezighouden met de communicatie in de wijkgemeenten een bijeenkomst georganiseerd over het naar binnen en naar buiten toe communiceren over de kleuren van de wijkgemeenten.
App en website
Er zijn ong. 500 gebruikers van de Scipio app. De werkgroep zal het gebruik van deze app promoten, In de toekomst
zullen er meer toepassingsmogelijkheden voor de app worden ontwikkeld, wellicht dat dit meer gemeenteleden ertoe
kan brengen om deze app te gebruiken. Ds. Harry Harmsen is eindverantwoordelijk voor de app en hij is één van de
webmasters van de website van de PKA. Volgend jaar gaat hij met emeritaat en hij zal dan stoppen met deze werkzaamheden. Er zal tijdig opvolging voor hem nodig zijn.
Door AK-leden wordt opgemerkt dat de app vooral handig is voor collecten. Verder is het één van de informatiebronnen van de PKA. Het is leuk om de diverse berichten in ‘Deel je moment’ te bekijken; daarin is de diversiteit van de
PKA te zien. Een andere gebruiksmogelijkheid van de app is het versturen van berichten in groepen. Voor AK-leden is
een groep aangemaakt, maar daar wordt tot nu toe nog weinig gebruik van gemaakt.
Kerkblad
Een enthousiaste redactie zorgt ervoor dat iedere twee weken een Kerkblad verschijnt. In deze coronatijd is het niet
eenvoudig om het Kerkblad iedere keer te vullen. In de toekomst ontstaan er mogelijk problemen met de oplage (dalend aantal abonnees) en bezorging (hoge leeftijd bezorgers) van het Kerkblad. Het Kerkblad zou in de nabije toekomst ook digitaal aangeboden moeten kunnen worden. Hiernaar wordt onderzoek gedaan (technische mogelijkheden, kosten van een digitaal abonnement).
De werkgroep communicatie stelt voor om een werkgroep in te stellen die zich bezighoudt met de toekomst van het
Kerkblad (verschijningsfrequentie, de vorm, de exploitatie (in overleg met CvK)) in te stellen. Omdat het Kerkblad in
opdracht van de AK wordt gemaakt, zou één van de leden een AK-lid moeten zijn.
Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat de kosten van het Kerkblad hoger zijn dan de opbrengsten. De abonnementsprijs
zou zeker met € 3,- moeten worden verhoogd om het Kerkblad kostendekkend te krijgen. Opgemerkt wordt dat het
Kerkblad het visitekaartje is van de PKA.
4. Instellen Denktank I en II
In de vorige AK-vergadering is het voorstel besproken voor het in het leven roepen van twee denktanks. Door het moderamen AK is een opdracht voor deze denktanks geformuleerd. Deze opdracht is meegezonden met de vergaderstukken voor deze vergadering.
In Denktank I worden de zaken die snel aan de orde moeten komen besproken. In de vorige AK-vergadering is voorgesteld om deze denktank te laten vormen door de voorzitters van de wijkgemeenten en hun secondanten. Zij komen
al regelmatig bij elkaar om te spreken over de komende vacatures en de kleuren van de wijkgemeenten. Ook het document ‘Uitwerking fte’s professionals per 1 januari 2030 PKA’ zou in deze denktank aan de orde komen, mede in verband met de solvabiliteitsverklaring.
In Denktank II wordt nagedacht over de ontwikkelingen in de komende jaren.
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Denktank I
In het Voorzittersoverleg van donderdag 22 april is aan de voorzitters gevraagd of zij Denktank I willen vormen. Deze
vraag kwam voor hen als een verrassing. Zij willen graag de tijd hebben voor hun gesprekken. Op zaterdag 1 mei a.s.
komen zij weer bij elkaar.
- Jozefkerk: Ds. Ron Koopmans gaat in juni met emeritaat. De voorbereidingscommissie voor het beroepingswerk is al
aan het werk en kan niet wachten op een plan van aanpak. De commissie heeft schriftelijk verzocht om een afspraak
met het moderamen.
- De Drieklank: Half mei zal er een gesprek plaatsvinden met de voorzitter van wijkgemeente De Drieklank over de vacature die ontstaat na het emeritaat van ds. Peter van de Peppel in oktober 2021 en ds. Harry Harmsen in het voorjaar 2022.
- Vredenoord: ds. Roeland Busschers wil tot aan zijn emeritaat voor 50% gaan werken. Half mei is hier een gesprek
over met wijkgemeente Vredenoord.
Opgemerkt wordt dat er enige haast is met de onderwerpen die in Denktank I besproken zouden moeten worden, Binnenkort moet een solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd voor de komende vacatures. Als er geen solvabiliteitsverklaring kan worden opgesteld kan er niet worden beroepen. Het CCBB heeft enige tijd nodig om deze verklaring af
te geven. Pas als de solvabiliteitsverklaring is afgegeven kan er een gesprek met de classispredikant plaatsvinden
In de vorige AK-vergadering is aan de orde geweest om, als dit mogelijk is, voor de hele PKA één solvabiliteitsverklaring aan te vragen, in plaats van per wijkgemeente. Daarmee heeft de AK toen unaniem ingestemd.
Op woensdag 28 april is er een informeel gesprek met de vicevoorzitter en penningmeester van het CCBB (Classicaal
College voor Behandeling van Beheerszaken) en de classispredikant Jan Hommes. Namens de PKA zijn daarbij aanwezig: de preses, Ernst Lutgert en Jenneke Span. Van dit gesprek zal een verslag worden gemaakt en dit zal worden
teruggekoppeld naar de AK.
Gesproken zal worden over de ingewikkelde situatie in de PKA omdat er vier predikanten in korte tijd achter elkaar
met emeritaat gaan en hoe het CCBB en de classispredikant de PKA hierbij kunnen ondersteunen.
Eén gezamenlijke aanvraag voor een solvabiliteitsverklaring is een technisch aspect in de beroepingsprocedure. Het
CvK en het Kerkelijk Bureau kunnen op de achtergrond werken aan verklaring. Aan de voorkant zou nagedacht kunnen worden over een oplossing met elkaar. Denktank I moet niet bij de voorzitters van de wijkgemeente worden neergelegd. Met elkaar moet gesproken worden over het beroepingswerk in de Jozefkerk en hoe de AK hiernaar kijkt in
het kader van 2030 (NB: dit is, blijkens het gesprek met de classispredikant, wel een zaak van de desbetreffende wijkgemeente, waarmee hij in gesprek zal gaan). Er wordt toegewerkt naar 3,3 fte in 2030 voor de hele PKA. Dat is met
de wetenschap van nu haalbaar en betaalbaar. De transitiegelden kunnen worden ingezet.
De vacature in de Jozefkerk zal als eerste moeten worden ingevuld. Er wordt uitgegaan van wat een wijkgemeente
nodig heeft. Er kan een predikant beroepen worden voor 0,33% voor onbepaalde tijd. Voor de rest van de werktijd
kan, via de transitiegelden die beschikbaar zijn, een aanvullende aanstelling voor bepaalde tijd plaats vinden
De predikanten die met emeritaat gaan maken aan de hand van Excel-document van de PKN een overzicht van hun
huidige takenpakket. Dit dient als basis voor het gesprek met de wijkkerkenraad, waarin wordt gekeken hoe de taken
ingevuld moeten worden na het emeritaat. De predikanten spreken hierover ook met de overige niet-emeriti in het ministerie.
Over Denktank I kan in deze vergadering geen beslissing worden genomen. In het ministerie van predikanten wordt
ook gesproken over de invulling van de fte’s. Op woensdag 28 april komt het ministerie bij elkaar. Het moderamen AK
krijgt voldoende informatie uit de diverse groepen die zich met dit onderwerp bezighouden.
Dentank II
Denktank II kan wel van start gaan. De preses heeft al een aantal gemeenteleden gepolst of zij zitting willen nemen in
deze denktank. Deze denktank zal door een professional moeten worden begeleid om met lef door te denken naar
2030.
Moet het rapport dat wordt opgesteld door deze denktank besproken worden in de wijkgemeenten? Als er grote veranderingen gaan plaatsvinden in een gemeente, moet de gemeente gekend en gehoord worden. De AK heeft in januari en februari jl. twee gemeenteavonden georganiseerd om de gemeente te kennen en te horen. Hieruit zijn waardevolle reacties gekomen van gemeenteleden. Steeds behoort bekeken te worden wanneer gemeenteleden moeten
worden geïnformeerd over komende veranderingen en te horen wat zij hiervan vinden.
Van de werkgroep Economie en Geloof is een brief ontvangen waarin zij vragen om aandacht voor duurzaamheid in
de breedste zin van het woord voor de toekomstige ontwikkelingen in de PKA. Het moderamen AK stelt voor de werkgroep te vragen voor deelname in Denktank II, via hun voorzitter Gerard Schoep, die ook zitting heeft in Denktank II.
Verder zal iemand uit de werkgroep Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan worden gevraagd om zitting te nemen in
deze denktank.
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Besluit:
De AK neemt geen besluit over Denktank I. Denktank II kan worden gevormd.
5. Filmpje Plaatselijke regeling
Uit de reacties van de wijkgemeenten op de gewijzigde samenstelling van de AK is gebleken dat er twijfels zijn over
het terugbrengen van het aantal vertegenwoordigers van de wijken tot één i.p.v. twee. Als toelichting op de voorgestelde wijziging richting de wijkgemeenten is toen voorgesteld een korte film te maken. De preses zal het filmpje op
dinsdag 27 april naar de AK-leden toesturen. Gevraagd wordt of de AK-leden dit filmpje willen beoordelen en willen
doorgeven of de foto die van hen wordt gebruikt in het filmpje getoond mag worden.
6. Verslag AK-vergadering 22 maart 2021
Pag. 4, Uitwerking verdeling fte’s professionals per 1 januari 2030
Toegevoegd wordt dat de AK Gerrit Drogt bedankt voor zijn werkzaamheden voor het uitwerken van de fte’s.
Het verslag wordt met inachtneming van deze toevoeging vastgesteld.
Pag. 3, punt 5, werkgroep online kerkdiensten
Deze werkgroep is op 6 april bijeen geweest. Er zal een stuurgroep worden gevormd die bestaat uit Daniël Kehanpour, Jacko Duker en ds. Helène van Noord (of ds. Harry Harmsen). Er zal een trainingsochtend worden georganiseerd voor de werkgroep o.l.v. Erik v.d. Berg.
Pag. 6, Zaken uit het CvD, opbrengst eindejaarscollecte, huiskamer voor ouderen
Als dit punt is uitgewerkt, zal het in de AK-vergadering aan de orde worden gesteld.
Pag. 4, Zaken uit de Jeugdraad, Paaschallenge
Over de paaschallenge is bij de uitzending van kerkdiensten in de drie wijkgemeenten verdere informatie gegeven.
Pag. 6, Besluiten- en actiepuntenlijst
22 februari 2021, Gesprek met Daniël Kehanpour
De preses heeft contact gehad met Daniël Kehanpour over de toekomst. Er zijn een paar ideeën. Daniël Kehanpour
zal een datumprikker rondsturen naar de leden van de Jeugdraad om hierover te spreken.
7. Ingekomen en uitgegane stukken
Naar aanleiding van deze lijst worden geen opmerkingen gemaakt.
8. Verzoek om consideratie i.v.m. wijziging kerkorde ord. 3-13 en 3-23
Via de classis is een verzoek van de Generale Synode van de PKN ontvangen tot consideratie over een wijziging van
de kerkorde m.b.t. geestelijke verzorging. Citaat uit de bijgevoegde brief (bijlage 08a): “In het kort gezegd komt het
erop neer, dat het mogelijk wordt dat geestelijk verzorgers, (predikanten of kerkelijk werkers), een bijzondere opdracht
ontvangen van een ambtelijke vergadering -dus bijvoorbeeld van uw kerkenraad - voor werk dat zij als zelfstandige
(‘ZZP-er’) verrichten t.b.v. thuiswonende cliënten. Waar ord. 3-13 1 en ord. 3-23 dit tot op heden alleen mogelijk
maakten voor geestelijk verzorgers met een dienstverband bij een ‘instelling’ wordt dit nu uitgebreid naar deze werkvorm.”
Opgemerkt wordt dat vanuit de zorg een stap wordt gezet naar buiten toe. Thuiswonende cliënten (thuiszorg) kunnen
op deze manier geestelijke verzorgings ontvangen. Verder wordt opgemerkt dat dit een bijzondere ontwikkeling is.
Hetzelfde geldt voor het verbinden van geestelijk verzorgers aan huisartsenposten. Geestelijke verzorging wordt serieus genomen. Het is een interessante ontwikkeling met allerlei haken en ogen maar ook kansen. Geestelijk verzorgers die aanwezig zijn in de PKA kunnen worden gevraagd een deel van het pastoraat voor hun rekening te nemen.
9. Zaken uit CvK
Er zijn geen zaken uit het CvK. Het CvK vergadert eerst weer op 11 mei a.s.
10. Zaken uit CvD
Hulpvragen (na corona)
Het is lastig contact te krijgen met mensen, ook gemeenteleden, die in financiële problemen dreigen te raken dan wel
zijn geraakt. Dit is niet alleen de ervaring van onze diaconieën maar ook van andere organisaties. In het periodieke
overleg met Vaart Welzijn, het Diaconaal Platform en anderen zullen wij dit aan de orde stellen.
Jaarrekening 2020
De jaarrekening 2020, negatief resultaat € 19.494, is door de CvD-vergadering goedgekeurd onder voorbehoud van
goedkeuring door de accountant. De accountantscontrole zal in de loop van juni uitgevoerd zijn.
Opvolging voorzitter
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De voorzitter, Gerrit Drogt, is zoals bij aantreden afgesproken, vier jaar voorzitter geweest. Inmiddels worden gesprekken gevoerd met een potentiële opvolger.
Kerstpakkettencommissie
Tijdens de uitvoering van de kerstpakkettenactie 2020 is er enige ruis ontstaan inzake de samenwerking met Budget
Support. Zoals het nu lijkt is na diverse gesprekken waar ook het CvD, de grootste sponsor, bij aanwezig was de lucht
grotendeels opgeklaard.
Project Veertigdagentijd
Het veertigdagenproject SAVE was een succes. Zoals in de zondagsbrieven en het Kerkblad is vermeld bedroeg de
opbrengst van de zeven collecten ca. € 8.500. Het CvD heeft besloten dit aan te vullen tot € 10.000. Dit project is gehouden in het kader van het thema ‘Stof tot nadenken’. In de PKA is ook tijdens kerkdiensten aandacht geweest voor
dit project.
Beleggingsbeleid
Bij de verkoop ongeveer tien jaar geleden van HDB (Hervormd Diaconaal Begrafenisfonds) heeft het CvD een behoorlijk vermogen ontvangen en dit belegd, veelal in effecten. Toentertijd is er een beleggings- en bestedingsbeleid
ontwikkeld. Na circa tien jaar is het nuttig en wenselijk dit beleid te evalueren en te kijken of het nog voldoet en passend is in deze tijd en in het huidige beleid van het CvD. Dit is in de laatste CvD vergadering opiniërend besproken.
11. Zaken uit de Jeugdraad
- Paaschallenge: Dit was een leuk project. Er hebben een aantal gemeenteleden meegedaan.
- Donderdag 29 april is er een vergadering van de Jeugdraad.
- De paascollecte 2021 is voor de #Durfteprojecten. De opbrengst van deze collecte is nog niet bekend.
12. Zaken uit ministerie
- Op woensdag 28 april is er als vervolg op de heidag een gesprek met de predikanten die blijven en de predikanten
die met emeritaat gaan.
- Ds. Ron Koopmans is voorzitter van het ministerie van predikanten. Hij gaat in juni met emeritaat en legt deze taak
dan neer. In het ministerie wordt besproken hoe de vergaderingen in de toekomst zullen worden georganiseerd.
13. Uit de wijken
Sionsgemeente
Er is een extra kerkenraadsvergadering geweest n.a.v. het overlijden van ouderling Feijen. Jaap Otten heeft zich herkiesbaar gesteld en zal de komende twee jaar de taak van ouderling-kerkrentmeester op zich nemen. Er wordt op
zoek gegaan naar vervangende kerkenraadsleden.
Vrijzinnig Assen
De kerkdiensten worden nog steeds online gehouden.
Jozefkerk
- Hans van Selst vervangt Anne Jan Zwart tot september in de AK.
- Diaken Jan Haandrikman heeft i.v.m. persoonlijke omstandigheden ontheffing van het ambt gevraagd.
- De voorbereidingscommissie voor het beroepingswerk heeft in het Kerkblad een oproep geplaatst met de vraag om
gemeenteleden die bereid zijn om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Hier is een aantal reacties op gekomen.
- Afscheid ds. Ron Koopmans: een voorbereidingscommissie is druk aan de slag met de voorbereidingen.
De Drieklank
- Het licht in het liturgisch centrum van De Bron is voor de opnames van de online kerkdiensten niet goed. Hier wordt
aan gewerkt.
- Op zondag 18 april was er een schoolkerkdienst met Het Kompas. In deze kerkdienst gingen ds. Peter van de Peppel en ds. Mella Halussy voor. Het was de laatste schoolkerkdienst van ds. Van de Peppel. Hij is door de adjunctdirecteur van Het Kompas, Martien de Pauw, toegesproken.
- Zondag 25 april was er weer een onlineviering in De Ontmoeting waarin voorgingen ds. Peter van de Peppel en Daniël Kehanpour. Het was een bijzondere kerkdienst, waarin Daniël Kehanpour een onbekend bijbelverhaal gebruikte.
Vredenoord
- Ds. Roeland Busschers heeft aangegeven dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden tot aan zijn emeritaat voor
50% wil gaan werken. Hierover vinden gesprekken plaats binnen de wijk en met de preses AK, voorzitter CvK en het
hoofd Kerkelijk Bureau.
- Op woensdag 21 april was er een informele digitale gemeenteavond over de inzet van één of twee kerkgebouwen
van Vredenoord in de toekomst.
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- Er was een heel mooi paastriduüm. Op paasmorgen werden buiten bij de Adventskerk brood en wijn gedeeld. Het
was indrukwekkend en ontroerend. Ongeveer 80 gemeenteleden waren aanwezig.
CvK
Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) geeft aan dat vanaf woensdag 28 april kerkdiensten met 30 gemeenteleden mogelijk zijn. Als het gebouw meer dan 300 zitplaatsen heeft, mag 10% van de ruimte benut worden. De
wijkkerkenraden is gevraagd om dit te bespreken en om samen tot een beleid te komen voor de PKA.
14. Sluiting (Vrijzinnig Assen)
Henk van de Poll sluit de vergadering met het gedicht ‘Bagage voor onderweg’.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid en sluit de vergadering om 21.20 uur.
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 26 april 2021
1. De werkgroep communicatie vraagt de AK-leden na te denken over opvolging van ds. Harry Harmsen als webmaster van de website PKA en eindverantwoordelijk appbeheerder. Deze functies kunnen door verschillende personen
worden uitgevoerd.
2. De AK neemt geen besluit over Denktank I. Denktank II kan worden gevormd.
3. De preses stuurt het filmpje over de plaatselijke regeling naar de AK-leden ter beoordeling.
4. De scriba zal een brief voor de classis opstellen over de consideratie i.v.m. de wijziging kerkorde ord. 3-13 en 3-23.
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