Verslag Algemene Kerkenraad 28 februari 2022

Protestantse Kerk Assen

Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse
Kerk Assen op maandag 28 februari 2022 in De Bron
1. Opening (Sionsgemeente)
De preses heet de aanwezigen welkom en staat stil bij de situatie in Oekraïne.
Bert ten Klooster gaat voor in gebed en leest Openbaring 1:12-18. Hij leest een korte uitleg bij dit gedeelte.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Mededelingen
- De preses heet Broer Roorda welkom als lid van de AK.
- Woensdagmiddag 2 maart is er gelegenheid om in de Jozefkerk een kaars aan te steken i.v.m. de oorlog in Oekraine. Om 17.00 uur is er een Vredesdienst en om 17.30 uur is er een korte Vredeswandeling door het centrum.
Zondag 6 maart a.s. is er een ingelaste collecte voor Oekraïne. Deze wordt aangevuld met een gift uit het CvD.
- In april/mei zal een bijeenkomst worden gepland om de wijkkerkenraadsleden te informeren over de meerjarenraming en de 10 besluiten uit ‘Ontwikkelrichting PKA 2030’. Daarna volgt een gemeenteavond voor gemeenteleden.
- De scriba zal in september stoppen met zijn werkzaamheden. Aan de AK-leden wordt gevraagd om rond te kijken
naar een mogelijke opvolger.
3. Gesprek met Denktank
De Denktank is door de AK ingesteld. De werkgroep bestaat uit een dwarsdoorsnede van de gemeente, waarin wordt
nagedacht over de toekomst van de PKA. De jeugd en middengeneratie zijn vertegenwoordigd in de Denktank en ook
de verschillende geloofskleuren.
De Denktank heeft een aantal documenten ontvangen die kaders aangeven. Aan de ene kant wordt gevraagd om
buiten de kaders te denken, maar aan de andere kant zijn er ook beperkende kaders (zoals de Ontwikkelrichting PKA
2030 aan de hand van de 10 besluiten die genomen zijn in februari 2021, de randvoorwaarden waarbinnen het gemeente-zijn vorm wordt gegeven).
De PKA is een vergrijzende gemeente, met ca. 40% in de groep jeugd en middengeneratie. Wat is de interesse in
geloof/binding met geloofsgemeenschappen/kerk van de middengeneratie? Deze generatie levert het kader van de
kerk in 2030 en erna. Er zijn kerkgenootschappen met juist heel veel gemeenteleden in de jeugd en middengeneratie.
Het is niet de bedoeling dat de PKA de benadering van andere kerkgenootschappen gaat kopiëren. Daarvoor zijn
gemeenten veel te verschillend van elkaar.
Er kan ook worden nagedacht over een opgaande lijn, in plaats van een neergaande lijn. 90% van de kerkleden komt
niet in de kerkdienst. Door je meer op hen te richten en hen bij de kerk te betrekken kun je een groeiende gemeente
worden. Mogelijkerwijs gaan deze gemeenteleden dan ook financieel meer bijdragen aan de PKA.
De PKA wil in de toekomst een levendige gemeente zijn, die de wereld wat te bieden heeft, die een verschil kan maken in de wereld. De kerk heeft de opdracht de lofzang gaande te houden. Verbinding met God en met de wereld. Dit
kan ook als een kleine gemeenschap. Aantallen zijn niet het belangrijkste: als er voldoende inspiratie is, volgt de groei
misschien ook weer. In de vorige AK-vergadering en meer diepgaand in de CvK-vergadering is de meerjarenraming
besproken. Er is gekeken naar de kosten- en naar de inkomstenkant.
De adviezen van de Denktank zijn niet vrijblijvend. De Denktank is door de AK ingesteld. De vragen waar de Denktank zich mee bezig zal houden zijn: hoe betrek je de middengeneratie bij het geloof en hoe zorg je dat er in 2030 nog
voldoende financiën zijn om kerk te zijn.
De leden van de Denktank bieden de AK-leden als cadeau een heidag aan om met elkaar te spreken over fundamentele zaken richting 2030 en hoe de Denktank de kerk dan ziet. De AK moet hier op sturen, samen met de wijkkerkenraden. De Denktank gaat aan de slag met bovenstaande vragen en het bedenken van een invulling van de heidag.
4. Adviezen/brieven 24-09-2021 en 24-11-2021 van predikanten
Het document ‘Kaders Stedelijk Beleid 2020-2025’ is indertijd aan de wijkkerkenraden en het ministerie gestuurd met
het verzoek om commentaar en advies. De reactie van het ministerie (brief van 24 september 2021 en notitie van
24 november 2021) is besproken in het moderamen AK, en komt nu in de AK aan de orde.
Ds. Helène van Noord geeft een toelichting op de brief en de notitie. Het ministerie heeft als team in de brief van
24 september 2021 een aantal adviezen gegeven. Het ministerie heeft een aantal vragen bij het document: wat is de
status ervan wat wordt gedaan met het commentaar uit de wijkgemeenten? Geconstateerd is dat het document ‘Kaders Stedelijk Beleid’ één van de vele documenten over het stedelijk beleid is.
De punten die in de brief van het ministerie worden genoemd zullen op AK-niveau bekeken moeten worden en vastgesteld moet worden waar de PKA naar toegaat. Er is uitzicht geweest vanaf een berg, maar nu moeten er kaders
gesteld worden.
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Adviezen van de predikanten
1 en 2 Voorlopig geen predikanten beroepen en gebruik maken van ambulante predikanten of structurele
hulpdiensten.
3. Het inhoudelijk gesprek blijven voeren over de inhoud (o.a. geloofskleuren) zodat we voortbouwen op wat er is en
de verbinding helder is tussen het bestaande en dat wat verandert.
In juni zal een bijeenkomst worden georganiseerd waarin Evert Jan Stokking de meerjarenraming zal toelichten. Op
3 februari 2022 is er een gesprek geweest tussen alle voorzitters (VZO). Er speelt veel in de wijkgemeenten en de
wijkgemeenten zijn hier op dit moment erg druk mee.
De AK zou meer de regie moeten nemen. Dit bevordert de stroomlijning. De wijkgemeenten moeten hier wel mee
instemmen. Vóór de zomer wordt een bijeenkomst gepland met de wijkkerkenraden, waarin dit punt aan de orde zal
komen. Een ander punt van gesprek: wat zijn de overeenkomsten tussen de wijken en waar liggen de verschillen.
5. Jeugdraad/begroting
De inkomsten van de Jeugdraad bestaan uit:
- CvK: jaarlijks € 2.500,- een deel van de opbrengst van paas- en eindejaarscollecten met bestemming jeugdwerk
- aan de wijkkerkenraden zal worden gevraagd, met de bedoeling om zich ook te committeren aan en ter ondersteuning van het beleid van de Jeugdraad, of zij uit de wijkkas een bedrag van ca. € 300 tot ca. € 500 willen bijdragen aan
de Jeugdraad.
De begroting van 2022 levert niet veel problemen op. Het tekort van € 600 voor 2022 zal worden aangevuld door het
CvK. Het tekort op de begrotingen van 2023 en 2024 zal door het CvK en het CvD, samen met de bijdrage vanuit de
wijkkassen worden opgevuld. De AK zal aan de wijkgemeenten vragen of zij zich aan het werk van de Jeugdraad
willen committeren met een bedrag van ong. €300,- tot €500,-.
Besluit 1
De AK gaat akkoord met de begroting 2022 van de Jeugdraad.
Besluit 2
De AK gaat akkoord met de begrotingen 2023 en 2024 van de Jeugdraad, onder voorbehoud dat CvK en CvD
samen met de kassen van de wijkgemeenten het tekort zullen aanvullen.
6. Verslag AK-vergadering 24 januari 2022
Pag. 4, Uit de wijken, Jozefkerk
Imke Zeilstra is ouderling-kerkrentmeester.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd.
7. Ingekomen en uitgegane stukken
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ingekomen en uitgegane stukken.
8. Zaken uit CvK
- Er is een gesprek geweest met de Espriagroep over de Adventskerk waarin is gesproken over wat nodig is voor
wijkgemeente Vredenoord én voor de Espriagroep. Beide partijen staan voor elkaar open. De voorzitter van wijkkerkenraad Vredenoord is geïnformeerd over dit gesprek en neemt dit mee naar de kerkenraadsdag die op zaterdag 5
maart wordt gehouden. Eind april is een vervolggesprek gepland.
Voor het profiel van wijkgemeente Vredenoord is de Adventskerk voorshands belangrijk. De Adventskerk zal voor
maximaal vijf jaar kunnen worden gehuurd. Nog nader bekeken en ingevuld zal moeten worden voor welk gebruik,
bijvoorbeeld in dagdelen, en voor hoelang. Per 1 januari 2023 zullen de kerkdiensten en vergaderingen van de wijkkerkenraad plaatsvinden in de Opstandingskerk. De pastores GGZ denken mee over de clientèle van GGZ. Ook voor
de activiteiten van het AZC moet een goede invulling worden gevonden.
- De paascollecte is bestemd voor de toerusting van nieuwe leden van het uitvaartteam.
11. Zaken uit CvD
- In de Veertigdagentijd staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. Dit thema wordt in alle wijkgemeenten
opgepakt.
- De AK wordt door Assen Bloeit uitgenodigd om op 24 maart a.s. bij een maaltijd (± 17.00-19.00 uur) aanwezig te
zijn. Tijdens deze maaltijd zullen de plannen worden gepresenteerd.
- De startnotitie beleidsplan zal in de CvD-moderamenvergadering van maandag 7 maart verder worden uitgewerkt.
12. Zaken uit de Jeugdraad
Geen zaken uit de Jeugdraad.
13. Zaken uit ministerie
Geen zaken uit het ministerie.
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14. Uit de wijken
Sionsgemeente
Geen bijzonderheden.
Vrijzinnig Assen
Er worden weer kerkdiensten gehouden zonder coronamaatregelen.
Jozefkerk
- Op zondag 27 februari is Jan de Wind bevestigd als diaken.
- Er zijn weer kerkdiensten zonder coronamaatregelen en deze worden goed bezocht.
- op 30 maart en 2 april worden gemeentebijeenkomsten georganiseerd om gemeenteleden te informeren over de
stand van zaken betreffende het beroepingswerk.
De Drieklank
- Ds. Douwe Geertsma is als ambulant predikant aangesteld voor 0,5 fte. Er wordt gezocht naar een tweede ambulant
predikant, ook voor 0,5 fte.
- Er wordt dit jaar weer een paasdienst voor senioren georganiseerd, samen met de Bethelkerk en de Molukse kerk.
Ds. Romella Halussy zal de dienst leiden.
Vredenoord
- Op zaterdag 5 maart is er een kerkenraadsdag. Het thema is ‘de levendigheid van onze wijkgemeente Vredenoord’.
Het doel van deze dag is om te komen tot een samenhangend plan van aanpak hoe de levendigheid in de wijkgemeente kan worden versterkt.
15. Sluiting
Bert ten Klooster sluit de vergadering met het lezen van de Apostolische geloofsbelijdenis.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.45 uur.
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