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Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Kerk Assen op maandag 24 januari 2022 in De Bron 
 
1. Opening (Vredenoord) 
De preses heet de aanwezigen welkom.  
Aaldrik Venhuizen leest het gedicht van Dietrich Bonhoeffer ‘Een geloof dat niet hoopt’ uit de bundel ‘Hoop’. 
 
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag 
Mededelingen 
- De heer B. Roorda (Broer) is bereid gevonden om als aangewezene namens Vredenoord plaats te nemen in de AK.  
- Het gesprek met de werkgroep Economie & Geloof over het beleidsplan zal plaatsvinden in de AK-vergadering op  
28 maart. 
- Arno Visser zal in voorkomende gevallen Marten Kloeze of Wieger Vriezema vervangen in de AK. Omdat de scriba 
van de Jozefkerk kampt met gezondheidsproblemen, is hij plaatsvervangend scriba. 
  
3. Meerjarenraming 
In het voorwoord bij de meerjarenraming wordt een toelichting gegeven op het verschil tussen de meerjarenraming 
2019-2029 en de meerjarenraming van 2022-2030. Het CvK heeft de meerjarenraming nog niet besproken.  
 
In het afgelopen jaar is het ledenaantal gedaald met 5,5%. Dat is meer dan de 3% waar in eerdere meerjarenramin-
gen vanuit was gegaan. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze daling tot stand is gekomen. Nadat de cijfers van 
de actie Kerkbalans zijn verwerkt, kan vanuit een geanonimiseerd bestand conclusies trekken over het aantal overle-
den gemeenteleden, verhuizingen en uitschrijvingen.  
 
Het grootste deel van de inkomsten van de PKA komt uit de actie Kerkbalans en collectes. De inkomsten dalen. In de 
meerjarenraming is er vanuit gegaan dat gemeenteleden ieder jaar hetzelfde bedrag toezeggen. 81% van de inkom-
sten van de PKA komt van gemeenteleden ouder dan 60 jaar. Jongeren dragen aanzienlijk minder bij. De leeftijds-
groep 30-60 geeft veel minder aan de kerk. Deze leeftijdsgroep zou benaderd moeten worden met uitleg waarom de 
kerk geld nodig heeft. Omdat in de PKA wordt uitgegaan van het solidariteitsprincipe (één PKA met drie wijkgemeen-
ten), maakt het CvK niet bekend vanuit welke wijk de inkomsten afkomstig zijn.  
Het bedrag dat beschikbaar is voor transitiegelden valt veel lager uit dan in een eerdere meerjarenraming was aange-
nomen. In de begroting 2022 is hiervoor een nog bedrag gereserveerd. In de komende jaren kunnen de aanvragen 
voor transitiegelden niet of nauwelijks gehonoreerd worden.  
In 2020 was er nog 7,6 fte voor pastoraat. Dit wordt in 2030 3,3 fte. In de meerjarenraming is rekening gehouden met 
een indexering van de kosten voor pastoraat. 
In het voorwoord bij de meerjarenraming wordt uitgelegd waarom het vermogen gedaald is. Er is een ondergrens voor 
het vermogen vastgesteld van € 700.000. Dit bedrag is nodig om uiteindelijk nog twee jaar de financiële verplichtingen 
van de PKA na te komen. Het is mogelijk dat in 2031 de ondergrens wordt bereikt.  
Het is moeilijk om in de kosten te snijden, maar gezien de situatie is dit noodzakelijk. De trends in de PKA wijken niet 
veel af van het landelijk gemiddelde.  
 
- Als de jaarrekening 2021 is besproken in de AK-vergadering in mei, zal er een gemeenteavond worden georgani-
seerd over de meerjarenbegroting. Evert Jan Stokking is bereid om een toelichting te geven.  
 
Geld moet niet leidend zijn, maar is wel belangrijk. We kunnen erop vertrouwen dat God ons helpt, maar we moeten 
daarnaast wel met elkaar aan de slag. Er is hoop dat er in 2030 nog steeds een bloeiende PKA is. Dit jaar zullen 
daarvoor forse stappen gezet moeten worden.  
 
4. Monitoring 10 besluiten Ontwikkelrichting PKA 2030 
Jaarlijks zullen de 10 besluiten die in 2021 in de AK-vergadering zijn genomen, worden besproken. De monitoring 
geeft de AK een handvat om te sturen en de regie te nemen op de acties die nodig zijn voor het uitvoeren van de be-
sluiten.  
 
2e besluit, De AK besluit om een denktank in het leven te roepen 
De Denktank zal zich in de februarivergadering van de AK presenteren.  
 
3e besluit, Om in 2030 nog als PKA te kunnen bestaan, is minimaal € 700.000 vermogen nodig om aan de noodzake-
lijke verplichtingen te kunnen voldoen. 
Tijdens de bespreking van de meerjarenraming is gebleken dat dit bedrag al voor 2030 bereikt kan zijn.  
 
5e besluit, De AK besluit om de komende jaren toe te werken naar één kerkenraad voor de PKA in 2030 
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Door de AK is nog geen actie ondernomen op dit besluit. Dit besluit zal met de wijkvoorzitters worden besproken. Is 
het noodzakelijk om hier nu al actie op te ondernemen, of kan dit wachten tot 2030? 
 
6e besluit, De AK besluit dat het CvK en het CvD jaarlijks onderling afstemmen over de totale personeelsformatie. Zij 
brengen hierover advies uit aan de AK die hierover besluit. 
De acties bij dit punt moeten zich nog uitkristalliseren.  
 
8e besluit, De AK besluit om te kiezen voor 3 kerkgebouwen/vierplekken 
Dit besluit is voorzien van een rood stoplicht omdat vanuit de AK nog geen acties zijn uitgevoerd. De keuze van ge-
bouwen in Vredenoord is in de wijk gevoerd. 
 
5. Verslag AK-vergadering 22 november 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Ingekomen en uitgegane stukken 
4.a. e-mail Inge Meinardi en 4.b. e-mail van Wietse Meinardi: voor kennisgeving aangenomen.  
4.c.: vraag van de scriba van de Jozefkerk naar afgevaardigde AK voor beroepingscommissie: zie agendapunt 9. 
 
7. Consideratie m.b.t. aanpassing/wijziging ord. 4-24-1 & 4 en ord. 4-26-2 
Via de Dienstenorganisatie van de PKN is het verzoek ontvangen te considereren over een drietal wijzigingen in de 
kerkorde, namelijk ord. 4-24-1, 4-26-6 en ord. 4-26-2. Het betreft twee onderwerpen:  
- verkiezing extra leden van de generale synode uit de groep geestelijke verzorgers; 
- verkiezing van preses van de generale synode uit alle ambtsdragers van de kerk (voorheen uit de leden van de ge-
nerale synode).  
 
Besluit 
De AK staat positief tegenover de wijzigingen in genoemde ordinanties.  
 
8. Vredenoord 
Keuze vierplek Vredenoord  
De kerkenraad van wijkgemeente Vredenoord heeft onlangs met het oog op toekomstige ontwikkelingen een besluit 
genomen dat uit twee delen bestaat:  
- na 1 januari 2023 de wekelijkse vieringen te laten plaatshebben in de Opstandingskerk; 
- de AK en CvK te verzoeken de huur van de Adventskerk te verlengen i.v.m. bijzondere activiteiten zoals concerten, 
muziekuitvoeringen, e.d. 
Tegen het eerste deel van het besluit zijn bezwaren geuit vanuit de wijkgemeente. Twee bezwaren zijn gericht aan de 
AK. Zie de lijst met ingekomen stukken 4a en 4b.  
 
Besluit 
De AK gaat akkoord met het met Espria/GGZ bespreken van de mogelijkheden om de huur van de Advents-
kerk op passende wijze te verlengen voor bijzondere activiteiten die passen binnen het profiel van Vreden-
oord. De nieuwe huurovereenkomst zal voor maximaal 5 jaar worden aangegaan. 
 
9. Jozefkerk Afgevaardigde namens AK in beroepingscommissie  
Ria Hofstra zal namens de AK en De Drieklank zitting nemen in de beroepingscommissie van de Jozefkerk. Het be-
roepingswerk in de Jozefkerk is voorlopig opgeschort.  
 
10. Zaken uit CvK 
Zaken uit het CvK zijn door de gecombineerde CvK / AK-moderaminavergadering in voorgaande agendapunten reeds 
besproken. 
 
11. Zaken uit CvD 
- Ter informatie hebben de AK-leden ontvangen: 
  * de jaarplanning 2022 van het CvD;  
  * de startnotitie beleidsplan 2022-2026 CvD; 

   

12. Zaken uit de Jeugdraad 
Rond kerst zijn bij jongeren van Provider in De Drieklank kerstattenties rondgebracht. Hier zijn positieve reacties op 
gekomen. 
 
13. Zaken uit ministerie 
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- Om de preekroosters op elkaar af te stemmen en gezamenlijke diensten te kunnen inplannen voor 2023 (pilot) zullen 
de voorgangers PKA en de preekvoorzieners van de wijkgemeenten gezamenlijk overleggen over de preekroosters. 
- Op 6 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst van De Drieklank en Vredenoord. Op Hemelvaartsdag (hele PKA) en 
op 30 oktober 2022 (De Drieklank/Vredenoord) zijn ook gezamenlijke diensten gepland.     
- Uitvaartteam: een aantal gemeenteleden uit Vredenoord en De Drieklank heeft de cursus voor uitvaartbegeleider 
afgerond. Er wordt gekeken of het uitvaartteam inzetbaar is voor de hele PKA. Dit zou voor de voorgangers een ver-
lichting van hun taak betekenen. 
- Het ministerie vraagt de AK om een protocol op te stellen voor een veilige kerk en hiervoor een vertrouwenspersoon 
aan te stellen. Het moderamen AK zal dit voorbereiden. 
 
14. Uit de wijken 
De Drieklank 
- Op 25 januari 2022 is er een extra kerkenraadsvergadering waarin een ambulant predikant voor 0,5 fte wordt voor-
gesteld aan de wijkkerkenraad. 
Jozefkerk 
- Op 30 januari wordt Jan de Wind als diaken bevestigd. 
- Imke Zeilstra is ouderling-kerkrentmeester geworden. 
- Voor de Veertigdagentijd is er een programma voor alle wijken rond de zeven werken van barmhartigheid. 
Vredenoord 
- Op 30 januari wordt Broer Roorda als diaken bevestigd. Hij wordt aangewezene voor Vredenoord in de AK. 
- Op 30 januari wordt afscheid genomen van Henk Schoep als voorzitter van de wijkkerkenraad. Hij heeft deze functie 
ruim tien jaar bekleed. In deze dienst wordt ook afscheid genomen van Fred Veldwisch als coördinator van de  
Opstandingskerk. 
Sionsgemeente 
- Er is een nieuwe diaken bevestigd. 
- De jaarcijfers zijn klaar, er is een klein positief resultaat. 
 
15. Sluiting  
Aaldrik Venhuizen sluit de vergadering met het lezen van het gedicht Oefening in Hoop van Marinus v.d. Berg. 
 
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 


