Verslag Algemene Kerkenraad 27 september 2021

Protestantse Kerk Assen

Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Kerk Assen op maandag 27 september 2021 in De Bron
1. Opening
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de leden van wijkkerkenraad Jozefkerk: Dick Brouwer, Marten Kloeze en Joachim Martijn en de nieuwe AK-leden: Aaldrik Venhuizen, aangewezene voor Vredenoord en Tjeert
Poelman, nieuwe voorzitter CvD.
De vergadering wordt geopend met het zingen van het lied ‘Samen leven, werken, stad van alle mensen’.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Mededelingen
- Plaatselijke Regeling: Gelet op de reacties van de wijkgemeenten t.a.v. het terugbrengen van het aantal aangewezenen van twee naar één, heeft het moderamen besloten dit aantal ongewijzigd te laten. Tegen de overige wijzingen
in de nieuwe Plaatselijke Regeling bestond bij de wijkgemeenten geen bezwaar. De wijkgemeenten zullen hierover
schriftelijk worden geïnformeerd. De Plaatselijke Regeling zal in een komende vergadering door de AK worden vastgesteld.
3. Samenstelling AK
Nieuwe ambtsdragers
Wijkgemeente Vredenoord heeft Aaldrik Venhuizen aangewezen als opvolger van Simon Goverse, die aftredend is.
In de junivergadering heeft de AK ingestemd met de benoeming van Tjeert Poelman als voorzitter van het College van
Diakenen.
Verkiezing moderamen
- Nieuwe preses
Gerard Schoep is bereid gevonden om de taak van preses op zich te nemen.
Besluit
De AK kiest Gerard Schoep als preses.
Besluit
De AK gaat akkoord met het voorgestelde moderamen.
Het moderamen van de AK zal in 2021/2022 bestaan uit: Gerard Schoep (preses), Bert Smit (scriba), Ernst Lutgert
(voorzitter CvK), Tjeert Poelman (voorzitter CvD), ministerie: vacature
4. Voorzitters en secretarissen AK, CvK en CvD
Algemene Kerkenraad
Preses: dhr. G. Schoep
Scriba: dhr. B.J. Smit

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: dhr. E.J. Lutgert
Secretaris: dhr. Th. Zwiers
Penningmeester: dhr. E. Kremer

College van Diakenen
Voorzitter: dhr. T. Poelman
Secretaris: dhr. H.M. Gaasbeek
Penningmeester; dhr. I. Zeilstra
Besluit:
De AK stelt de namen van de voorzitters en scriba/secretarissen van de AK, CvK en CvD vast.
5. Gesprek met Jozefkerk
Om te voorzien in de vacature ‘Koopmans’ is de afgelopen maanden veel tijd besteed aan het opstellen van een profielschets voor een nieuwe predikant en het samenstellen van een beroepingscommissie. Na vaststelling door de AK
en na vaststelling van de formatie (agendapunt 6) kan de aanvraag naar de classis en het CCBB.
Profielschets predikant
De profielschets die door de Jozefkerk is opgesteld voor de te beroepen predikant(e) en de profielschets van de wijkgemeente worden toegelicht. In de profielschets van de wijkgemeente is opgenomen wat de Jozefkerk doet, wat er
beter gedaan kan worden en er is ook een SWOT-analyse in opgenomen.
De preses complimenteert de Jozefkerk met het opgestelde profiel.
Besluit:
De AK stelt de profielschets voor de te beroepen predikant(e) voor wijkgemeente Jozefkerk vast.
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Beroepingscommissie
De beroepingscommissie van de Jozefkerk is samengesteld. Er zijn 11 leden uit wijkgemeente Jozefkerk en een lid uit
wijkgemeente Vredenoord. Er wordt nog gezocht naar een lid uit wijkgemeente De Drieklank. Op 6 oktober a.s. is de
eerste bijeenkomst van de beroepingscommissie. De beroepingscommissie en de kerkenraad zullen een training voor
het beroepingswerk volgen.
Besluit:
De AK stelt de beroepingscommissie vast zoals deze door wijkgemeente Jozefkerk is samengesteld.
6. Formatieplan
Op 20 juli jl. heeft er overleg plaatsgehad tussen de wijken, het CvK en het moderamen AK. Het verslag van deze
bijeenkomst is bijgevoegd. De numerieke uitkomst van het formatieplan zal door de AK moeten worden vastgesteld
om verder te kunnen gaan met het invullen van lopende en toekomstige vacatures. Er zal op 30 september een vervolgbijeenkomst plaatsvinden voor het afstemmen van de ‘samenwijkse’ activiteiten.
Deze besprekingen worden door de AK gezien als zeer waardevol. De uiteindelijke beslissingen zullen in de AK worden genomen.
Reacties wijkgemeenten op het formatieplan
Op het formatieplan zijn reacties ontvangen van wijkgemeente De Drieklank en wijkgemeente Vredenoord. Wijkgemeente De Drieklank heeft veel vragen over het formatieplan en heeft er nog niet mee ingestemd. Wijkgemeente Vredenoord stemt in met het formatieplan, maar heeft ook een aantal vragen.
Reactie ministerie
Voor de predikanten en kerkelijk werkers is de status van de toegezonden stukken niet altijd helder. Er is heel veel
ontwikkeld in de richting van samenwerking, maar er zijn nog veel onduidelijkheden.
Het beleid is uitgezet, maar er moeten nog veel grote besluiten worden genomen. Er moet een brug worden geslagen
tussen de verschillende beleidsstukken.
De AK heeft in februari 2021 een besluit genomen over de ontwikkelrichting van de PKA. De punten genoemd in deze
ontwikkelrichting moeten door de AK ieder jaar opnieuw worden bekeken en, indien nodig, worden bijgesteld.
De communicatie binnen de PKA zal verbeterd moeten worden, zodat de status van de diverse stukken duidelijker
wordt. Er zijn diverse redenen waardoor in de afgelopen periode de communicatie niet helder is geweest.
Het is duidelijk dat het plan dat nu wordt opgesteld voor 2030 er in 2030 heel anders uit zal zien. In de komende tijd
kan er nog veel veranderen.
Besluit
De AK stelt de volgende verdeling van de in te vullen fte’s richting 2030 vast:
3,3 fte voor de hele PKA te verdelen als volgt: 1,25 fte voor De Drieklank, 1,25 fte voor Vredenoord en 0,75 fte
voor de Jozefkerk.
7. Verslag AK-vergadering 28 juni 2021
Met inachtneming van een kleine tekstuele wijziging wordt het verslag van de AK-vergadering van 28 juni 2021 goedgekeurd.
8. Ingekomen en uitgegane stukken
Naar aanleiding hiervan worden geen opmerkingen gemaakt.
9. Zaken uit CvK
Legaat Vredenoord
Er is een legaat van € 14.209 ontvangen t.b.v. de wijk Vredenoord. Van dit legaat is 75% bestemd voor het CvK ten
behoeve van de wijk Vredenoord/Adventskerk en 25% is ter vrije beschikking van de wijk.
Extra collecte september-oktober
Er is op het Kerkelijk Bureau hard gewerkt aan de voorbereiding van de extra collecte die gehouden wordt in de periode van 26 september tot eind oktober. De collecte is bestemd om de tekorten op de begroting ten gevolge van Covid-19 in te lopen.
10. Zaken uit CvD
Kerstpakkettenactie
Voor het komende jaar is dhr. G. Klein Koerkamp de nieuwe voorzitter van de werkgroep voor de kerstpakkettenactie.
Op maandagavond 27 september is de startvergadering met alle organisaties. De focus voor de komende maanden
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komt te liggen op het realiseren van de actie eind 2021. Het doel is om begin 2022 tot een onafhankelijke stichting te
komen en financieel te ontvlechten van de PKA.
Bijdrage St. Present: afgesproken is de komende jaren € 1.000 voor St. Present op de begroting te zetten.
Vakantietas: Ca. 250 kinderen (tot 16 jaar) van de Voedselbank hebben een vakantietas gekregen.
Vakantiegeld samen delen: € 16.000 is binnengekomen en daarvan hebben 55 gezinnen kunnen profiteren.
Financieel noodfonds
Er vinden gesprekken plaats met Vaart Welzijn en komende woensdag met het Diaconaal Platform over het instellen
van een financieel noodfonds voor inwoners van de gemeente Assen.
Stichting Assen Bloeit
Op 28 juni is de AK geïnformeerd over het initiatief Assen Bloeit. Inmiddels hebben er constructieve gesprekken
plaatsgevonden met de initiatiefnemers van Assen Bloeit, Kerk in Actie, kerkelijk werkers en predikanten PKA en CvD
over de verdere planvorming.
Samenstelling CvD (plenair)
In de vergadering 15 september jl. is er afscheid genomen van: dhr. G. Drogt (voorzitter CvD), mw. R. Panneman
(Vredenoord) en dhr. H. Tibben (Jozefkerk). Verwelkomt zijn: mw. R. Gramsbergen en mw. H. Kosse (Jozefkerk),
dhr. J. Veltman (Vredenoord) en dhr. T. Poelman (voorzitter CvD).
11. Zaken uit de Jeugdraad
Op zondag 12 september was er een succesvol startevent bij de Baggelhuizerplas. Een aantal leden van de AK heeft
dit event bijgewoond.
In de Jeugdraad is een goed gesprek gevoerd met de jeugdouderlingen en -diakenen. In de volgende AK-vergadering
zal de Jeugdraad aan de orde willen stellen wat zij in de toekomst. wel en niet zullen doen
12. Zaken uit ministerie
Daniël Kehanpour is nog niet in de bediening gesteld. Voorgesteld wordt om hem op 31 oktober in De Bron in de bediening te stellen, in een gezamenlijke dienst van de PKA. Hiermee wordt ingestemd.
13. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
Op de startzondag heeft Marian Dikken een koninklijke onderscheiding ontvangen voor al haar werk voor Vrijzinnig
Assen gedurende vele jaren. Dit vond plaats op 12 september in de Jozefkerk tijdens een feestelijke bijeenkomst.
De Drieklank
Op zondag 26 september was er voor het eerst weer een kerkdienst in De Ontmoeting. Er waren ong. 80 mensen
aanwezig. Er was ook jeugd aanwezig. In de afgelopen zomer waren in De Bron twee doopdiensten.
Jozefkerk
Zondag 26 september was de startzondag. Voorganger was Daniël Kehanpour. Er waren veel mensen en na de kerkdienst een aantal activiteiten. Afgesloten werd met een gezamenlijke lunch.
Vredenoord
Op de startzondag op 12 september is een aantal ambtsdragers bevestigd. De wijkkerkenraad is redelijk op sterkte.
14. Afscheid aftredende ambtsdragers
Afscheid wordt genomen van ds. Peter van de Peppel, Gerrit Drogt en Thilla Franken. Zij worden toegesproken en
krijgen een bos bloemen. Simon Goverse is op vakantie, de scriba heeft bij hem voor zijn vakantie een bos bloemen
bezorgd.
15. Sluiting
Thilla Franken wenst de AK-leden alle goeds toe in de toekomst.
De vergadering wordt besloten met zingen:
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God.
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,
en zet ons op nieuwe wegen.
Thilla Franken bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid en sluit de vergadering om 22.20 uur.
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