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Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Kerk Assen op maandag 28 maart 2022 in De Bron 
 
1. Opening (Vrijzinnig Assen) 
De preses heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de leden van de werkgroep Economie en Geloof. 
Henk van den Poll leest de column ‘Moed is grond onder de voeten’ voor. Deze column is te vinden op 
www.vrijzinnig.nl/actueel/column/item/column-moed-is-grond-onder-de-voeten.html. 
 
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag 
Mededelingen 
- De evaluatie ‘werkwijze AK’ wordt uitgesteld tot later in dit seizoen. 
- Het jaarverslag van de werkgroep Communicatie wordt uitgesteld tot 2023. De werkgroep is in het afgelopen jaar 
door o.a. corona niet vaak bij elkaar geweest. 
 
3. Werkgroep Economie en Geloof 
De werkgroep Economie en Geloof licht het door hen opgestelde beleidsplan toe met een beamerpresentatie waarin 
een aantal vragen aan de AK zijn. Deze beamerpresentatie is inmiddels aan de AK-leden toegezonden. 
 
In maart 2019 is de werkgroep Economie en Geloof ook aanwezig geweest in een AK-vergadering. In deze vergade-
ring werd het project ‘Stof tot nadenken’ gepresenteerd. Veel groepen in de PKA zijn hiermee aan de slag geweest. In 
het beleidsplan 2018-2022 van de AK is opgenomen dat de PKA zich wil inzetten voor de verduurzaming van de sa-
menleving. De werkgroep Economie en Geloof is gevraagd om te helpen bij de verwerkelijking van dit droombeeld.  
 
Op 15 juni 2022 wordt in de Jozefkerk een seminar georganiseerd over duurzaamheid en energie. Sprekers zullen 
o.a. zijn prof. dr. ir. Jan Rotmans en prof. dr. Henk Akkermans. 
 
De Opstandingskerk is een groene en fair trade kerk, De Bron is een fair trade kerk. Kan in 2030 de hele PKA een 
groene kerk zijn? 
 
Budgetaanvraag van de werkgroep Economie en Geloof 
Het CvK raadt de werkgroep aan om te proberen de kosten voor het organiseren van een groepsactiviteit van de 
werkgroep te verlagen en geeft een aantal tips aan de werkgroep. Opgemerkt wordt dat het belangrijk is om gemeen-
teleden goed toe te rusten voor hun taken.   
 
De werkgroep Economie en Geloof 
De PKA moet continu blijven denken aan verduurzaming. De werkgroep Economie en Geloof wil gevraagd en onge-
vraagd advies geven aan de AK. Verder wil de werkgroep graag meedenken over de duurzaamheidsparagraaf van 
een volgend beleidsplan van de AK. De werkgroep zou het erg op prijs stellen als er een predikant lid is van de werk-
groep, na het emeritaat van ds. Harry Harmsen.  
De preses bedankt de leden van de werkgroep voor hun presentatie.  
 
 
4. Evaluatie van gesprek met Denktank en Ministerie 
Terugblik op de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de bespreking van deze punten in de AK-vergadering van 28 
februari 2022 
- Een van de uitkomsten van de vorige vergadering is dat de Denktank zich zal gaan buigen over hoe de jeugd en 
middengeneratie betrokken kan worden bij de AK. 
- De Denktank heeft de AK aan het denken gezet over zijn eigen positie. Niet voor alle AK-leden is het duidelijk wat de 
AK doet. De AK is meer dan een faciliterend orgaan. Dit moet ook bij de wijkgemeenten duidelijk zijn. De AK heeft een 
kerkordelijk taak als besturend orgaan, maar kan zelf ook taken ontwikkelen.  
- Niet alle AK-leden weten wat de opdracht is die de Denktank heeft meegekregen. Door allerlei wisselingen in de AK, 
die niet gelijk oplopen, is het moeilijk om te volgen wat er allemaal speelt. 
- De AK verkeert in een overgangsfase en het is nog niet duidelijk waar deze uitkomt. Het is een zoektocht en de AK 
moet hierover in gesprek blijven.   
 
Door AK-leden wordt het inhoudelijke geloofsgesprek tijdens de vergadering gemist. In een paar vergaderingen per 
seizoen zou na de opening in kleine groepjes met elkaar gesproken kunnen worden. De inleider zou dan een paar 
vragen moeten voorbereiden.  
 
5. Verslag AK-vergadering 28 februari 2022 
Het verslag van de AK-vergadering van 28 februari 2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd.  
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Pag. 3, bijeenkomsten met wijkkerkenraden 
In de vergadering van 28 februari is gesproken over een bijeenkomst met de wijkgemeenten, die voor de zomer zal 
worden georganiseerd, waarin aan de orde zal komen: het nemen van de regie door de AK, over de problemen die nu 
in de wijken leven. Hoe staan die in het licht van de PKA en hoe kunnen de wijken elkaar helpen. Een ander punt van 
gesprek: wat zijn de overeenkomsten tussen de wijken en waar liggen de verschillen. In de januarivergadering van de 
AK is gesproken over een bijeenkomst met de wijken waarin de 10 punten aan de orde komen. Is dit niet veel voor 
één bijeenkomst? Het moderamen zal zich hierover buigen.  
 
Pag. 5, Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad: Mag een adviserend AK-lid zitting hebben in een beroe- 
            pingscommissie? 
Wat betreft de vraag van Bert ten Klooster of een adviserend lid van de AK namens de AK deel kan nemen aan een 
beroepingscommissie is het antwoord positief. Het gaat om de positie ‘namens de AK’. 
 
6. Ingekomen en uitgegane stukken 
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ingekomen en uitgegane stukken.  
 
7. Benoeming penningmeester CvD: de AK benoemt Gerben Bakker tot penningmeester van het CvD.  
 
8. Zaken uit CvK 
De vrijwillige bijdrage in 2022 ligt ong. 5% lager dan in 2021. Er is ook een ledendaling van 5,5%. Het grootste bedrag 
wordt bijeengebracht door de groep van 70 jaar en ouder. Het is van belang om hierover in gesprek te gaan in de 
PKA, dit is niet alleen een zorg voor het CvK. Opgemerkt wordt dat de betrokkenheid van gemeenteleden niet alleen 
in geld is uit te drukken. Veel gemeenteleden zijn zich niet bewust van de kosten die de kerk moet maken, dat geldt 
zeker voor jongeren. Het is zorgelijk dat 90% van de leden zich niet of minder betrokken voelt bij de kerk en de kerk-
diensten niet bijwonen.  
 
9. Zaken uit CvD 
- In de vorige vergadering van het CvD is gesproken over vluchtelingen. De gemeente Assen coördineert dit.  
- op 24 maart 2022 was een bijeenkomst bij Assen Bloeit. Kan op andere plekken in de PKA met de ideeën van dit 
initiatief wat worden gedaan? 
- De diaconie is bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan. 
 
10. Zaken uit de Jeugdraad 
- Op 29 mei a.s. wordt bij de Baggelhuizerplas een activiteit georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 12-20 jaar. 
 
11. Zaken uit ministerie 
- Er wordt gewerkt aan het beschikbaarheidsrooster van predikanten voor de komende zomer.  
- Het preekrooster voor 2023 wordt opgesteld. 
- Het centrale nummer van het uitvaartteam wordt op meer plaatsen bekend gemaakt en zal structureel gecommuni-
ceerd moeten worden. Vaste plek(ken) in het Kerkblad? 
 
12. Uit de wijken 
Vrijzinnig Assen 
Het Apostolisch Genootschap heeft ruimtes ter beschikking gesteld om vluchtelingen op te vangen. De ruimtes zijn 
hiervoor geschikt gemaakt en er zijn douchevoorzieningen neergezet. De kerkdiensten kunnen gewoon doorgang 
vinden. Vrijwilligers van Vrijzinnig Assen helpen bij de opvang.  
 
Sionsgemeente 
Op dinsdag 29 maart a.s. is de jaarvergadering waar de jaarrekening 2021 wordt besproken. Deze is goedgekeurd 
door de accountant. De cijfers zijn positief. In coronatijd hebben gemeenteleden meer bijgedragen. Het aantal leden is 
licht gegroeid, zij komen veelal uit de vrijgemaakte kerk.  
 
Jozefkerk 
- Het beroepingswerk loopt; op 30 maart en 2 april a.s. worden gemeentebijeenkomsten georganiseerd. 
 
Vredenoord 
- Op 20 maart jl. is Sjaak Goedvolk bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. 
- Op 5 maart 2022 kwam de wijkkerkenraad bijeen en besprak hoe, na een lange coronaperiode en een complex ge-
bouwenproces, de levendigheid van wijkgemeente Vredenoord gestimuleerd kan worden. In het gemaakte plan van 
aanpak zijn de volgende thema’s benoemd: pastoraat, diaconaat/kerk in de wijk, middengeneratie en jeugd, herin-
richting van de liturgische ruimte in de Opstandingskerk, duiding van het tweede, toegevoegde deel van het gebou-
wenbesluit, over de profielonderdelen in de Adventskerk, communicatie.  
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De Drieklank 
- De koffieochtenden en de eetgroep zijn weer gestart.  
- De samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt verloopt prima.  
- Er wordt nog gezocht naar een tweede ambulant predikant. 
- De AK heeft er geen bezwaar tegen dat ds. Douwe Geertsma in de zomerperiode in wijkgemeente De Drieklank zich 
beschikbaar houdt voor uitvaarten en crisispastoraat. 
 
13. Sluiting (Vrijzinnig Assen) 
Henk van den Poll sluit de vergadering met het lezen van een gebed voor Oekraïne. 
(www.vrijzinnig.nl/actueel/nieuws/item/gebed-om-oekraïne.html) 
 
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
 
 
 


