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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op 
maandag 28 oktober 2019 in De Bron 
 
Aanwezig: ds. Bert Altena (tot en met agendapunt 4), Henk Dassen, Johan Dijks, Gerrit Drogt, Jolanda Duker, Thilla 
Franken (preses), Ruud Gijsbertsen (bouwcommissie, tot en met agendapunt 3), Simon Goverse (tot en met agenda-
punt 8), Bert ten Klooster, ds. Ron Koopmans, Erwin Kremer (tot en met agendapunt 3), Ernst Lutgert, Jack Mans 
(bouwcommissie, tot en met agendapunt 3), ds. Peter van de Peppel, Gerard Schoep, Bert Smit (scriba), 
Jenneke Span, Willem van de Vrede (bouwcommissie, tot en met agendapunt 3) 
Notulist: Yvonne Lussenburg  
 
1. Opening  
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de leden van de bouwcommissie. 
 
Simon Goverse opent de vergadering met het lezen van een hoofdstuk uit het boekje ‘Gaan waar geen weg is’ van 
Huub Oosterhuis. 
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
Mw. Bep Schollaardt, die vijftig jaar de preekvoorziening voor de PGA heeft verzorgd, is overleden. 
 
Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Bij punt 7 zal de preses een punt uit het voorzittersoverleg aan de orde stellen. 
 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Toelichting verbouwkosten/budgetoverschrijding Jozefkerk en Kerkelijk Bureau 
Aan de aanwezigen wordt een overzicht van de gemaakte overschrijdingen van het budget uitgereikt. Ruud Gijsbert-
sen geeft namens de bouwcommissie, aan de hand van dit overzicht een toelichting. 
Hij kijkt terug op een mooie verbouwingsperiode. Bij de uitvoering van het werk bleken sommige dingen anders te 
gaan dan van te voren gepland. Hij is van mening dat tijdens de verbouwing de juiste keuzes zijn gemaakt om tot een 
goed eindresultaat te komen. Een aantal punten worden nader toegelicht: 
 
Omgekeerd bouwen 
Het Kerkelijk Bureau zou op 31 december 2018 verhuizen naar de Collardslaan. Door het uitlopen van de verbouwing 
kon dit niet. In overleg met de koper van het pand aan de Oosterhoutstraat kon het Kerkelijk Bureau tot 1 april in het 
oude pand blijven. De verbouwing moest door Bouwbedrijf Rotteveel in een ongebruikelijke volgorde worden afge-
werkt: eerst moest het Kerkelijk Bureau klaar zijn, daarna de rest van het gebouw. Dit bracht kosten met zich mee. 
 
Doorgaan gemeente-zijn Jozefkerk 
Het koffiedrinken na de dienst heeft doorgang gevonden tijdens de verbouwing. Hiervoor werd een tijdelijke keuken 
aangelegd en een stofwand en een tijdelijke toiletgroep geplaatst. Dit bracht extra kosten met zich mee. 
 
Tekeningen 
De bouwtechnische tekeningen correspondeerden niet altijd met de werkelijkheid. De maatvoering was soms incor-
rect.  
 
Geluid zalen en kerk, verbindingen 
In de Jozefkerk was eerder al een nieuwe geluidsinstallatie gekomen. In zaal 1 en 2 zijn nu kabels aangelegd voor 
beamers en er is tegelijkertijd een ringleiding aangelegd. 
 
Verwarming 
Tijdens de verbouwing bleek dat de verwarmingsketels mogelijk niet uit de kelder verwijderd hoefden te worden. De 
toegang tot de kelder moet groot genoeg worden zijn i.v.m. onderhoudswerkzaamheden. 
 
Vloerafwerking 
De zolder is tijdens de verbouwing bestemd als werkruimte voor het Kerkelijk Bureau. De vloerafwerking moest an-
ders worden dan gepland. Het PVC voor de vloer van de hal van het zalencentrum is doorgetrokken naar de kerkzaal. 
 
Schilderwerken en stukwerken 
Bij het verwijderen van het asbest zijn in zaal 1 en 2 beschadigingen ontstaan aan wanden en vouwwand. Dit was niet 
opgenomen in de begroting; alleen het plafond zou vervangen worden. De wanden moesten opnieuw gestuukt wor-
den. De vouwwand, die gedateerd was, is vervangen.  
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Keuken 

Op de eerste tekeningen van de verbouwing was de keuken rechthoekig gepland. De architect heeft een ander ont-
werp gemaakt, waarbij gekozen is om het zalencentrum toekomstbestendig te maken. Het was niet mogelijk om de 
extra kosten voor deze keuken in de begroting terug te verdienen. De post ‘onvoorzien’ was hiervoor niet toereikend. 
 
Stelpost onvoorzien 
De begroting van de aannemer is op instigatie van de kascommissie, gecontroleerd door een onafhankelijk bureau. 
Dit bracht extra kosten mee.  
 
Brandveiligheid 
De gemeente Assen stelde andere (hogere) eisen aan de brandveiligheid dan de brandweer had gedaan.  
 
Kerkelijk Bureau 
De ruimte is tijdens de verbouwing anders ingericht dan eerder voorzien. Het Kerkelijk Bureau is een plezierige ruimte 
geworden, waar het prettig werken is.  
 
Entree en hal 
Voor het zalencentrum is nieuwe bestrating aangelegd met een parkeerpaal. In de vloer van de hal werd tijdens de 
verbouwing betonrot geconstateerd. Het gebouw is rolstoelvriendelijk gemaakt. 
 
Extra bekostiging overschrijding kosten 
De diaconie heeft een bijdrage van €10.000 toegezegd voor de keuken, omdat hier voor groepen kan worden ge-
kookt. De provincie Drenthe heeft een subsidie van €200.000 toegezegd en een laagrentende lening van €100.000. 
Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend dat deze gelden verkregen zouden worden, deze waren daarin 
dus niet opgenomen. 
 
De verbouwing van het zalencentrum is niet bekostigd vanuit de algemene middelen. Voor de verbouwing is voor de 
AK een begroting opgesteld, waarin wordt vermeld hoe de verbouwing is bekostigd, zoals vanuit de verkoop van het 
pand aan de Oosterhoutstraat, het naar voren halen van groot onderhoud, e.d. 
In het Kerkblad zal een artikel worden opgenomen over de bekostiging van de verbouwing van het zalencentrum. 
 
Opgemerkt wordt dat bij grote verbouwingen (flinke) overschrijdingen kunnen optreden. De hoogte van het overschrij-
dingsbedrag is voor een verbouwing van een oud gebouw zoals het zalencentrum van de Jozefkerk niet ongebruike-
lijk.  
 
Door de verbouwing is het zalencentrum zeer verbeterd en heeft een goede uitstraling. Het is een zalencentrum niet 
alleen voor de Jozefkerk, maar voor de hele protestantse kerk in Assen. Zaal 5 zal door de jeugd uit alle wijkgemeen-
ten worden aangekleed als hun eigen ruimte.  
Het zalencentrum kan ook verhuurd worden voor activiteiten buiten de protestantse kerk, bijvoorbeeld het afscheid 
van de stadsmanager zal hier plaatsvinden.  
 
De preses bedankt de leden van de bouwcommissie voor hun aanwezigheid en toelichting. 
 
4. Gesprek met stadspredikant ds. Bert Altena 
Aan de hand van het werkverslag van de stadspredikant worden zijn werkzaamheden besproken. 
 
Inbedding Zin-in-Zondag in geheel van de PGA 
Ds. Altena licht toe dat de leden van het predikantenteam van de PGA bovenwijkse taken verrichten. Dat zijn taken 
die niet direct tot het wijkwerk behoren, zoals lid van de redactie van het Kerkblad, moderamen AK e.d. Ds. Altena is 
negen jaar geleden gestart met het project Zin-in-Zondag en is dat tot op heden blijven doen. Hij is van mening dat 
deze taak hoort bij de bovenwijkse taken van het predikantenteam. Hij wil graag het gesprek hierover op gang bren-
gen, omdat hij vreest dat bovenwijkse taken misschien terecht zullen komen bij de bovenwijkse medewerkers en dat 
is niet de bedoeling. 
 
Wat betekent het om samen (ds. Bert Altena, Daniël Kehanpour, Dick Vos, en met ingang van volgend jaar Joke van 
Beveren) samen op stedelijk niveau te werken?  
Er zal een gesprek tussen de bovenwijkse medewerkers worden gevoerd hoe de taken verdeeld gaan worden. De AK 
zal hier kaders voor moeten opstellen. Er is heel veel beweging in de protestantse kerk in Assen. Besproken moet 
worden hoe de medewerkers kunnen worden ingezet.  
Voor de eindejaarscollecte zullen de bovenwijkse werkers een gezamenlijk doel formuleren.  
 
Is er verschil tussen stadswerk en bovenwijks werk? 
De stadspredikant denkt van buiten naar binnen. Hoe kun je in de stad present zijn. Bovenwijks is een kerkelijke term.  
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Als de kerk niet meer zou bestaan, zou de maatschappij dit dan missen? 

De kerk verandert en er zijn nieuwe vormen van kerkelijke presentie. Er zal altijd behoefte zijn aan spiritualiteit en 
verdieping. De kerk heeft hiervoor heel veel te bieden.  
De gebouwen worden misschien minder bezocht voor kerkdiensten maar er kunnen ook andere activiteiten plaatsvin-
den, zodat de gebouwen multifunctioneler worden. 
De kerk moet niet op zichzelf gericht zijn, maar naar buiten gericht. Er gebeuren bijzondere dingen in de relatie tussen 
kerk en samenleving. De samenleving ziet meer van de kerk dan de kerkleden zelf zien. De maatschappij is soms 
positief verbaasd over hoe met ouderen wordt omgegaan in de kerk: ze worden regelmatig bezocht. 
 
Communicatie 
Vier keer per jaar verschijnt er een pagina van de protestantse kerk Assen in ‘Dit is Assen’. Deze wordt opgesteld 
door ds. Altena in samenwerking met journalist Maurice Vos. Geëvalueerd zal worden wat deze pagina aan reacties 
oplevert.  
 
Mooi Verhaal 

Ds. Altena organiseert voor de vijfde keer de Popupwinkel Mooi Verhaal. Er zijn vragen uit de stad gekomen of de 
winkel er weer zou zijn. De opening is op 29 november, om 17.00 uur. Om 17.30 serveert het Soepcafé soep.  
De winkel wordt afgesloten op 24 december en er komt weer een kerstdienst voor ongelovigen op de ijsbaan.  
Ds. Altena is met het Soepcafé in gesprek over mogelijke locaties als de Jozefkerk en de Opstandingskerk.  
 
De preses bedankt ds. Altena voor zijn toelichting. 
 
5. Verslag AK-vergadering 23 september 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
Pag. 2, punt 4b, Planning nieuwjaarsbijeenkomst 
Voorgesteld wordt om de nieuwjaarsbijeenkomst ook een keer in Vredenoord te laten plaatsvinden. De nieuwjaarsbij-
eenkomst kan over de drie wijkgemeenten rouleren. 
 
Pag. 3, punt 12, Uit de wijken, Vredenoord, toekomst wijkgemeente 
Toegevoegd wordt dat de wijkkerkenraad Vredenoord in november een besluit neemt, en dat dit besluit als advies 
wordt gezonden aan het CvK en de AK. 
 
Pag. 5, Besluiten en actiepuntenlijst, Kennismaking met Daniël Kehanpour 
De proeftijd van Daniël Kehanpour is afgelopen. Er heeft een gesprek met hem plaatsgevonden, waarbij de preses, 
Ernst Lutgert en Jenneke Span aanwezig waren. Daniël Kehanpour heeft veel initiatief getoond in de afgelopen 
maanden. Hij volgt een studie voor de aantekening kerkelijk werker. Als hij deze studie heeft afgerond en de PKN 
hem de aantekening heeft verleend, kan een verbintenisdienst plaatsvinden.  
Op 8 december gaat hij voor in een kerkdienst in De Ontmoeting. 
 
6. Ingekomen en uitgegane stukken 
3.e. INLIA: uitnodiging voor regioberaad 

Diaconaal werker Dick Vos zal deze vergadering bijwonen. 
 
3.o. Vrijzinnig Assen: uitnodiging bevestigingsdienst dhr. H. v.d. Poll als ouderling op 10 november a.s. 
De scriba zal deze bevestigingsdienst namens de AK bijwonen. 
 
3.s. CvD: mededeling bevestiging diaconaal werker Dick Vos op 10 november a.s. 
De preses zal deze dienst namens de AK bijwonen. 
 
3.t. Beraad grote steden: uitnodiging overlegmiddag op 6 december te Utrecht 
De preses zal deze bijeenkomst bijwonen omdat ds. Bert Altena dan verhinderd is. 
 
7. AK-vergadering 23 september 2019 
Samenstelling AK + moderamen 
De huidige samenstelling van het moderamen wordt goedgekeurd door de AK.  
De preses benadrukt dat het van belang is dat de zaken die in de AK aan de orde komen, worden besproken in de 
vergaderingen van de wijkkerkenraden, zodat deze op de hoogte zijn van het besprokene in de AK. In het voorzitters-
overleg bleek dat dit niet altijd het geval is. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 3 januari 2020 
De nieuwjaarsbijeenkomst zal op 3 januari 2020, van 17.00-19.00 uur, in de Jozefkerk plaatsvinden. 
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Verslag AK-vergadering 1 juli 2019 

Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Consideratie: wijzigingsvoorstellen kerkorde tijdelijke diensten en hulpdiensten 
De AK stemt in met de voorgestelde wijzigingen tijdelijke diensten en hulpdiensten.  
 
8. Benoeming redactielid Kerkblad 
De AK benoemt mevrouw Corry van der Molen-Sijbolts tot redactielid van het Kerkblad.  
Er is nu nog één vacature in de redactie. 
 
9. Inspiratieavond 17 september jl. 
Op 16 mei werd de eerste inspiratieavond gehouden in De Bron. Daar waren 70 à 80 mensen aanwezig. Onderwerp 
van bespreking was de toekomst van de kerk in Assen. De PG’s Hengelo, Peize en Nijeveen vertelden hoe zij het 
hebben aangepakt. Op 17 september is een vervolg gegeven op de avond van 16 mei. Gemeenteleden werd ge-
vraagd om mee te denken over de toekomst van de protestantse kerk in Assen. Het thema was ‘troonrede’. Aan deze 
avond namen 25 mensen deel. De zeven thema’s die uit de avond van 16 mei naar voren waren gekomen, zijn voor 
17 september samengevat tot drie thema’s. De aanwezigen vonden het prettig om met gemeenteleden uit andere 
wijkgemeenten in gesprek te kunnen gaan. Ds. Bert Altena, de preses en Jenneke Span zullen binnenkort de naar 
voren gebrachte ideeën uitwerken.  
Het is de bedoeling om met de drie thema’s drie vieringen in de protestantse kerk Assen te organiseren. Op de avond 
van 17 september waren er nog niet veel aanmeldingen om te helpen bij de voorbereiding van deze vieringen. 
 
10. Jaargesprekken met ‘bovenwijkse’ professionals 
Jenneke Span stelt een lijst op van medewerkers met wie een jaargesprek moet worden gevoerd. In dit document zal 
worden opgenomen een beschrijving van de begrippen: klankbordgroep, een begeleidingscommissie etc. Met ds. Bert 
Altena zijn tot nu toe geen jaargesprekken gevoerd. Met Daniël Kehanpour, Dick Vos en Joke van Beveren zullen ook 
jaargesprekken gevoerd moeten worden. Naast het volgen van de formele regels is het jaargesprek ook van belang 
om goed te kunnen zorg dragen voor de professionele krachten.  
 
Een vaste groep vanuit het moderamen zou deze gesprekken kunnen voeren. Kan in de AK van te voren worden be-
sproken wat in het gesprek met de professionals aan de orde zou kunnen komen? En kan iets uit de gesprekken wor-
den gerapporteerd in de AK-vergadering? Opgemerkt wordt dat de jaargesprekken vertrouwelijk zijn. Met de professi-
onal wordt van te voren afgesproken welke zaken later kunnen worden meegedeeld aan derden.  
De jaargesprekken met diaconaal medewerker Dick Vos worden door het CvD gevoerd. 
 
De bovenwijkse medewerkers hebben een begeleidingscommissie en een klankbordcommissie. De begeleidings-
commissie helpt hen bij het wegwijs worden, is een ‘sparringpartner’. De klankbordcommissie staat op afstand, kijkt 
naar problemen en waar naar toe gewerkt moet worden.  
De begeleidingscommissie van Daniël Kehanpour komt maandelijks bij elkaar, zijn klankbordcommissie één keer per 
jaar. Daarnaast heeft hij ook een mentor/coach. 
De begeleidingscommissie van ds. Bert Altena heeft ook de rol van klankbordcommissie. 
 
Naar voren wordt gebracht dat de bovenwijkse professionals in de AK worden uitgenodigd, maar dat de wijkpredikan-
ten niet de gelegenheid krijgen om in de AK te vertellen over hun werk in de wijkgemeente. In de toekomst zullen pre-
dikanten alleen nog bovenwijks worden aangesteld. Dan is het van belang dat zij in de AK over hun werk kunnen ver-
tellen. De wijkpredikanten kunnen ook in de AK worden uitgenodigd om te vertellen waar zij mee bezig zijn en waar zij 
tegenaan lopen. In het gesprek tussen het moderamen en het ministerie in januari 2020 zal hierover worden gespro-
ken. 
 
11. PKA-logo 
De AK besluit dat het PGA-logo zal worden aangepast om PKA-logo te worden.  
 
12. Scipio-app 
De nieuwe kerkapp is half oktober geïntroduceerd. Ongeveer 250 gemeenteleden hebbend de app inmiddels gedown-
load. De module ‘Deel je moment’ wordt veel gebruikt. 
De ledenlijst is op dit moment niet zichtbaar voor alle gemeenteleden, op verzoek van de wijkkerkenraad Jozefkerk. 
Deze is op dit moment alleen zichtbaar voor predikanten en anderen die al met de ledenlijsten werken. 
De andere wijkgemeenten zouden wel graag een ledenlijst zien. Bekeken zal worden of in de toekomst (een deel van) 
de ledenlijst weer zichtbaar kan worden gemaakt.  
Eerst zal worden gewerkt aan het toezeggen voor de actie Kerkbalans via de app en collectes via de app.  
 
13. Zaken uit CvK 
- De voorbereidingen voor de eindejaarscollecte worden getroffen. Het doel is dit jaar ‘Kerk zijn in de stad’. 



Algemene Kerkenraad  Protestantse Gemeente Assen 
 

5 

- De pastorie aan de M.L. Kingweg is verkocht. 
- De plaatselijke regeling zal worden aangepast. De preses, Ernst Lutgert en Jenneke Span zullen zich hierover bui-
gen.  
- Er wordt een professionele risico-inventarisatie en een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor alle gebouwen op-
gesteld.  
- Vrijwilligers Kerkelijk Bureau: Wim Pieket Weeserik, die al jarenlang het drukwerk verzorgde en ook andere klussen 
deed, is ernstig ziek geworden en kan zijn taken niet meer vervullen. Klaas de Bos zal zijn werkzaamheden voor het 
drukwerk overnemen. Jeanette Zwiers als vrijwilliger zal op het Kerkelijk Bureau helpen bij diverse klussen. 
 
14. Zaken uit het CvD 
- Op 10 november wordt de nieuwe secretaris van het CvD bevestigd in de Adventskerk. 
Anita de Waard blijft verbonden aan het CvD.  
- Diaconaal werker Dick Vos wordt op 10 november in De Ontmoeting ingeleid in de bediening.  
- Het college heeft zich bezig gehouden met het collecterooster en de begroting voor 2020. 
 
15. Zaken uit de Jeugdraad 
- De Jeugdraad houdt zich bezig met de begeleiding van Daniël Kehanpour. 
- Project ‘Stof tot nadenken’: de Jeugdraad heeft de kindernevendiensten in de PKA benaderd met de vraag of zij 
willen meedoen met een project in april/mei 2020. Alle wijken hebben positief gereageerd. 
 
16. Uit de wijken 
Vrijzinnig Assen 
- Op 20 oktober was in de Doopsgezinde kerk een afscheids- en jubileumdienst. De Doopsgezinde kerk is verkocht. 
Het voorste deel wordt expositieruimte, het achterste deel een ontmoetingsruimte voor ouderen met een beperking. 
- In 2020 verhuist Vrijzinnig Assen naar het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Selma Lagerlöflaan. 
- Foekje Dijk zal eind 2020 met vervroegd emeritaat gaan. Zij is 30 jaar de voorganger van Vrijzinnig Assen geweest. 
- De novembervergadering van de AK is de laatste vergadering voor Johan Dijks. Hij wordt opgevolgd door Henk v.d. 
Poll. Deze zal op 25 november voor het eerst aanwezig zijn.  
 
De Drieklank 
- Op zondag 17 november is gezamenlijk met de Molukse gemeente een schoolkerkdienst in De Bron. 
- Op zondag 27 oktober heeft ds. Peter van de Peppel een quiz gehouden in de kerk n.a.v. Bijbelzondag.  
- In het weekend van 19-20 oktober zijn er in De Drieklank appeltaarten gebakken en per taart/punt verkocht. De op-
brengst was € 310, bestemd voor de Voedselbank. Een gemeentelid heeft een gift voor dit doel gedaan van € 200.  
 
Vredenoord 
- Een paar weken geleden heeft een groep gemeenteledenvoor de stichting Present een klus gedaan.  
- De wijkkerkenraad neemt op 4 november a.s. een besluit naar aanleiding van de gemeentegesprekken die zijn ge-
voerd over de toekomst van Vredenoord. Gestreefd wordt naar één vierplek na het emeritaat van ds. Roeland Bus-
schers. Welke vierplek dit wordt is nog niet bekend. Vanaf het najaar 2020 zal in Vredenoord één zondagse viering 
zijn, afwisselend in één van de vierplekken. Op de website van Vredenoord is meer informatie te vinden.  
 
Jozefkerk 
- De diaconie van de Jozefkerk heeft inkopen gedaan voor de Voedselbank. Deze aankopen zijn, samen met wat in 
de Jozefkerk is verzameld aan goederen, bij de Voedselbank gebracht.  
- De Tienerdienst gaat weer door, met een brunch. Er zijn vijftien jongeren bij betrokken. 
- Op 13 oktober was er een dienst van zegening en voorbede, geleid door ds. Elly Veldman en ds. Ron Koopmans. Er 
waren meer aanwezigen dan vorig jaar bij deze dienst.  
Op 16 oktober was er een gemeenteavond. De gemeente is bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. 
 
Sionsgemeente 
- Er is weer een trouwdienst geweest. 
- Ds. De Leeuw bereidt een Israëlreis voor, deze is half april volgend jaar. Belangstellende kunnen zich bij hem aan-
melden. 
 
Werkgroep predikanten en gebouwen 
De werkgroep predikanten en gebouwen is voornemens om in de AK-vergadering van 25 november een notitie toe te 
lichten. De leden van de werkgroepen zullen dan ook aanwezig zijn. Zij zullen de AK informeren hoe zij tot het voor-
stel in de notitie zijn gekomen en de AK-leden hebben gelegenheid om vragen te stellen. Deze notitie is voorlopig 
vertrouwelijk. 
 
17. Sluiting  
De vergadering wordt besloten met het zingen van lied 283, de verzen 1, 4 en 5. 
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De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur. 
Assen, 25 november 2019 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken    Scriba, Bert Smit 
 
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 28 oktober 2019 
1. De huidige samenstelling van het moderamen wordt goedgekeurd door de AK.  
2. De nieuwjaarsbijeenkomst zal op 3 januari 2020, van 17.00-19.00 uur, in de Jozefkerk plaatsvinden.  
3. De AK stemt in met de voorgestelde wijzigingen tijdelijke diensten en hulpdiensten.  
4. De AK stelt het vergaderschema en het preekrooster vast. 
5. De AK benoemt mevrouw Corry van der Molen-Sijbolts tot redactielid van het Kerkblad.  
6. De AK besluit dat het logo van de Protestantse Gemeente Assen wordt aangepast tot het logo van de Protestantse 
Kerk Assen.  
 
 
Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad 
 
Vergaderdatum Agendapunt Wat Wie Wanneer klaar 

27 mei 2019 3. Kennismaking met 
kerkelijk werker jeugd en 
middengeneratie 

De AK besluit om Daniël 

Kehanpour onder een aan-
tal voorwaarden per 

1 september 2019 aan te 
stellen als kerkelijk werker 
jeugd en middengeneratie 
binnen de PGA. T.z.t. zal een 
verbintenisdienst worden 
gepland. 

  

1 juli 2019 6. Evaluatie werkwijze 
AK 

AK-leden moeten vaker op de 
hoogte worden gebracht 
(bijvoorbeeld per e-mail) van 
wat er in de PGA speelt om 
het verschil in kennis tussen 
moderamen en AK-leden zo 
klein mogelijk te houden. 

Moderamen  

1 juli 2019 6. Evaluatie werkwijze 
AK 

De doelen uit het beleidsplan 
moeten regelmatig onder de 
aandacht van de AK-leden 
worden gebracht om ze als 
‘stip aan de horizon’ te heb-
ben en daar gezamenlijk naar 
toe te werken. 

Moderamen  

28 oktober 2019 7. Samenstelling AK en 
moderamen 

De huidige samenstelling van 
het moderamen wordt goed-
gekeurd door de AK.  

  

28 oktober 2019 7. Planning nieuwjaars-
bijeenkomst 

De nieuwjaarsbijeenkomst zal 
op 3 januari, van 17.00-19.00 
uur, in de Jozefkerk plaats-
vinden.  

  

28 oktober 7. Vergaderschema en 
preektrooster 

De AK stelt het vergader-
schema en het preekrooster 
vast. 

  

28 oktober 2019 7. Generale Synode: 
wijzigingsvoorstellen 
tijdelijke diensten en 
hulpdiensten 

De AK stemt in met de voor-
gestelde wijzigingen tijdelijke 
diensten en hulpdiensten.  

  

28 oktober 2019 8, Benoeming redactielid 
Kerkblad 

De AK benoemt mevrouw 
Corry van der Molen-Sijbolts 
tot redactielid van het Kerk-
blad.  

  

28 oktober 2019 11. PKA-logo De AK besluit dat het logo 
van de Protestantse Ge-
meente Assen wordt aange-
past naar Protestantse Kerk 
Assen. 

  

 


