Verslag Algemene Kerkenraad 25 oktober 2021

Protestantse Kerk Assen

Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Kerk Assen op maandag 25 oktober 2021 in De Bron
1. Opening (Jozefkerk)
De preses heet de aanwezigen welkom. Geconstateerd wordt dat het quorum aanwezig is.
De preses dankt de leden van de AK voor het vertrouwen dat zij in hem stellen. Er is in de afgelopen jaren het nodige
gebeurd in de PKA, er is veel in beweging gezet en dat is goed. Hierdoor lijkt een aantal ‘eilandjes’ te zijn ontstaan.
De doelstelling moet zijn om in de komende tijd deze eilandjes met elkaar te verbinden. De AK moet besluiten nemen
die ingrijpend kunnen zijn. Bij het nemen van besluiten moet worden gekeken naar: wat goed is voor de wijkgemeenten is goed voor de PKA én wat goed is voor de PKA moet goed zijn voor de wijkgemeenten. We mogen ons hierbij
geleid weten door Gods Geest.
Wieger Vriezema opent de vergadering met het lezen van Psalm 23 en gaat voor in gebed.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Mededelingen
- De AK heeft de taak om periodiek de tien besluiten ‘Ontwikkelingsrichting PKA 2030’ te monitoren. Het moderamen
AK zal dit voor een volgende vergadering voorbereiden.
- I.v.m. de feestdagen dit jaar zal Kerkblad 24 (kerstnummer) voor vier weken gelden. Koos Wight stopt als redactielid.
- Vanuit het ministerie is het idee naar voren gebracht om één of twee keer per jaar een gezamenlijke PKA-dienst te
organiseren, rond Hervormingsdag/Bijbelzondag (eind oktober) en de zondag van het werelddiaconaat (februari).
3. Verslag AK-vergadering 27 september 2021
Met inachtneming van enkele wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
Geen bijzonderheden.
5. Vernieuwde 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 PR bestond
bij de wijkgemeenten geen bezwaar. De wijkgemeenten zijn hierover inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Formeel
moet de AK de nieuwe Plaatselijke Regeling vaststellen.
Over de tekst van de vernieuwde plaatselijke regeling wordt een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt,
bijvoorbeeld over genderneutraliteit en de commissies. Besloten wordt de plaatselijke regeling hierop nog een keer te
bekijken en aan te passen, zodat deze in de volgende vergadering van de AK definitief kan worden vastgesteld.
6.a. Formatieplan
Overleg 30 september 2021
Tijdens dit overleg, dat in een prettige sfeer is verlopen, is een aantal zaken aan de orde geweest die samenwijks
kunnen worden opgepakt. Een definitief verslag van deze bijeenkomst is nog niet ontvangen. Er is nog geen datum
vastgesteld voor het vervolg van dit overleg. Een vervolggesprek is dringend nodig. Jenneke Span zal worden gevraagd om zo snel mogelijk een datum te plannen.
Transitiegelden
Wijkgemeente Jozefkerk heeft een onderbouwd verzoek ingediend bij de AK voor een deel van de transitiegelden.
Binnenkort zal wijkgemeente De Drieklank een aanvraag indienen en in een later stadium zal wijkgemeente Vredenoord een beroep doen op de transitiegelden. Hoe kan dit het beste samenwijks worden opgepakt?
Het is nog niet bekend hoe hoog de financiële ruimte voor de transitiegelden is.
Aanpassing normbezetting
Het CvK stelt voor om de normbezetting van de PKA na het emeritaat van ds. Peter van de Peppel met 0,5 formatieplaats naar beneden bij te stellen, zodat de vacaturebijdrage aan de PKN lager wordt. De vacaturebijdrage bedraagt
10% van de kosten van de normformatie.
Besluit
Op voorstel van het CvK besluit de Algemene Kerkenraad de normbezetting van de PKA na het emeritaat van
ds. Peter van de Peppel met 0,5 formatieplaats naar beneden bij te stellen.
6.b. Beroepingscommissie Jozefkerk
Er zijn geen aanmeldingen van AK-leden om zitting te nemen in de beroepingscommissie van de Jozefkerk. De toerusting van de beroepingscommissie begint op 27 oktober a.s.
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7.a. Jeugdraad
In de statuten van de Jeugdraad, die zijn te vinden op de website van de PKA, is te lezen wat de Jeugdraad beoogt.
Naar aanleiding van de discussie over jeugd en jongeren in de vergadering van de AK van 28 juni jl. heeft de Jeugdraad gekeken welke kansen er zijn en wat daarvoor nodig is om dit te realiseren. De Jeugdraad heeft hierover een
notitie opgesteld, die door Geert Warris, voorzitter van de Jeugdraad, wordt toegelicht. De Jeugdraad wil zich richten
op de jeugd van 12-20 jaar. In de Jeugdraad hebben de jeugdouderlingen en -diakenen van de wijkgemeenten zitting.
De voorzitter en penningmeester zijn bovenwijks. De jeugdouderlingen en -diakenen zullen zich voor 80% van hun
beschikbare tijd voor het jeugdwerk inzetten voor hun eigen wijkgemeente en voor 20% samenwijks.
De Jeugdraad stelt voor om drie keer per jaar een groot evenement voor de jeugd te organiseren. Een groot evenement heeft veel impact. Hiervoor zullen per evenement professionals worden ingehuurd.
De Jeugdraad is een klankbordgroep voor kerkelijk werker Daniël Kehanpour. Door corona was het voor hem moeilijk
om zijn werk te beginnen, maar inmiddels heeft hij een aantal projecten opgezet. Daniël heeft een contract voor bepaalde tijd. Het is daarom goed om het werk dat hij opzet ook mee te laten dragen door de wijken zelf, zodat het werk
door kan gaan als hij weg is.
De AK kan zich vinden in de ontwikkellijn die de Jeugdraad voorstelt. De Jeugdraad zal dit verder invullen.
7.b. Middenraad
Daniël Kehanpour stelt voor om een Middenraad in te stellen voor de middengeneratie (20-ong. 40 jaar). Deze Middenraad zou als een klankbordgroep kunnen functioneren voor zijn werk voor de middengeneratie. Het is belangrijk
om contact te krijgen en te houden met de middengeneratie. Het zijn de ouders van de kinderen en jongeren. In Vredenoord is een bijeenkomst opgezet voor deze groep om te peilen wat hun behoeftes zijn: wat kan de kerk voor hen
betekenen. Kerk is er niet alleen voor de zondag: is er behoefte om elkaar door de week te ontmoeten?
De AK kan zich vinden in het idee om een Middenraad op te zetten, maar ziet het niet als een formele commissie of
werkgroep. Daniël Kehanpour zal zelf aan de slag moeten gaan om een Middenraad op te zetten die met hem mee
kan denken en hij moet zelf de wijkgemeenten hierover benaderen. Het moderamen zal hierover contact opnemen
met Daniël. De AK-leden zullen dit idee meenemen naar hun wijkkerkenraden, zodat deze hiervan op de hoogte zijn.
8. Nieuwjaarsbijeenkomst
Op de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in een kerkgebouw kwamen vaak dezelfde mensen af. Toen de nieuwjaarsreceptie in de Popupwinkel werd georganiseerd, trok het een breder publiek. Door corona kon er dit jaar geen nieuwjaarsreceptie worden georganiseerd en is er een filmpje gemaakt dat tijdens de eerste kerkdienst in 2021 in alle PKAwijkgemeenten is vertoond. Het moderamen AK zal nadenken over een vorm voor een nieuwjaarsmoment.
9. Zaken uit CvK
- In de volgende CvK-vergadering worden de begroting 2022 en de meerjarenraming besproken.
- De extra collecte PKA Gezond heeft tot nu toe ong. € 25.000 opgebracht.
- Voor de mobiele kapel wordt onderdak gezocht, deze staat nu buiten en dat is niet goed voor de kapel. Wellicht kan
de kapel bij de actie ‘Assen Bloeit’ worden ingezet. N.B. inmiddels is hiervoor een oplossing gevonden.
10. Zaken uit CvD
Stichting Assen Bloeit
In de AK-vergaderingen van 28 juni en 27 september 2021 is het initiatief Assen Bloeit aan de orde geweest. 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. Op 4 oktober jl. heeft er een gesprek
plaatsgevonden met wijkkerkenraad Vredenoord over de ontwikkeling ten aanzien van Assen Bloeit.
11. Zaken uit de Jeugdraad
Zie punt 7.a.
12. Zaken uit ministerie
Op woensdag 27 oktober is er een ‘heidag’ in De Bron. Aan de orde komen de kaders voor het stedelijk beleid. Het
ministerie zal daarna een vervolgnotitie opstellen voor de AK.
De predikanten gaan steeds meer als team aan het werk. In de toekomst zullen de wijken op allerlei fronten moeten
samenwerken. Er wordt op een positieve wijze naar elkaar toegegroeid.
13. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
Geen bijzonderheden.
Jozefkerk
- In de kerkdienst van zondag 24 oktober is van vijf ambtsdragers en pastoraal medewerkers afscheid genomen.
- Arno Visser is bevestigd als diaken. Wieger Vriezema is ouderling-kerkrentmeester geworden. Daan Kraan is
herbevestigd als diaken.
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- De beroepingscommissie krijgt op 27 oktober a.s. een eerste trainingsavond.
- Gemeenteleden hoeven zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten. In een deel van de kerk kan 1,5 m
afstand worden gehouden.
Sionsgemeente
- Op 2 september was er een trouwdienst.
- Er wordt gezocht naar een nieuwe diaken.
- Het winterwerk is gestart. 90% van de gemeenteleden die ingeschreven staan nemen deel aan het winterwerk.
- Binnenkort is de vierde doopdienst dit jaar.
Vredenoord
- Gemeenteleden hoeven zich niet meer aan te melden voor kerkdiensten.
- A.s. zaterdag wordt een Millennium Meet Up georganiseerd voor 20-40-jarigen. Er zijn hiervoor ruim 20 aanmeldingen binnengekomen.
- Op 9 oktober was er een kerkenraadsbijeenkomst over de gebouwenkeuze in Vredenoord. Van het CvK is bericht
ontvangen dat het toch mogelijk is om de Adventskerk te blijven huren. Vredenoord heeft een gesprek aangevraagd
met de moderamina van AK en CvK om meer duidelijkheid te krijgen. Dit gesprek vindt op 8 november a.s. plaats.
De Drieklank
- Op 10 oktober heeft ds. Peter van de Peppel afscheid genomen in een mooie kerkdienst.
- In De Bron is op 31 oktober een gezamenlijke PKA-dienst. Aanmelden voor deze kerkdienst is verplicht. Dit kan
drempelverhogend werken. Zie ook punt 2, Rondvraag.
Preses
Op 3 november a.s. wordt in de Jozefkerk de Dankdaglezing gehouden door Kees Klomp. Aanvang 20.00 uur.
14. Sluiting (Jozefkerk)
Marten Kloeze leest Romeinen 12:14-21
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.
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