
Algemene Kerkenraad  Protestantse Kerk Assen 
 

1 

Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk  
Assen op maandag 27 januari 2020 in De Bron 
 
1. Opening (Jozefkerk) 
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Hypotheek t.b.v. lening Restauratiefonds 
Voor de laagrentende lening van €100.000 van het Restauratiefonds is een hypotheek nodig als onderpand. De hypo-
theek zou in eerste instantie gevestigd worden op het Kerkelijk Bureau aan de Oosterhoutstraat. Nu dit pand is ver-
kocht, wil het Restauratiefonds de hypotheek hebben gevestigd op het Jozefkerkcomplex. Het CvK heeft hiermee 
ingestemd in zijn vergadering van 6 januari van 2020. De AK stemt eveneens hiermee in. 
. 
Punt 4 wordt in besloten vergadering behandeld. 
 
5. Evaluatie nieuwjaarsbijeenkomst 
De vraag ligt voor of de nieuwjaarsbijeenkomst nog steeds op dezelfde wijze georganiseerd moet worden. In septem-
ber zal een commissie worden gevormd die zich zal buigen over de vraag hoe de nieuwjaarsbijeenkomst op een bete-
re manier kan worden georganiseerd. 
 
6. Evaluatie AVG 
In de privacyverklaring van de PKA moet de Scipio app worden opgenomen. Dit zal door het Kerkelijk Bureau worden 
gedaan. 
 
7. Verslag AK-vergadering 25 november 2019 
Het verslag van de AK-vergadering van 25 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
8. Ingekomen en uitgegane stukken 
Er is een bedankkaart binnengekomen van Serious Request voor de bijdrage van de PKA aan de actie. Er is een to-
taalbedrag van €1.418.513,- bijeengebracht voor het Rode kruis. Met de opbrengst kan het Rode kruis slachtoffers 
van mensenhandel helpen met o.m. voorlichting, psychosociale hulp, opvang en een opleiding om weer op eigen be-
nen te staan.  
 
9. Zaken uit CvK 
- De actie Kerkbalans loopt. Er komen veel digitale toezeggingen binnen, ruim twee keer zoveel als vorig jaar. De 
digitale toezeggingen zijn door het Kerkelijk Bureau eenvoudiger en sneller te verwerken dan de toezeggingen op 
papier. 
- Er is nog een aantal gemeenteleden dat het oude bankrekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen blijft gebruiken. 
Deze zijn voor het Kerkelijk Bureau moeilijk te bereiken. Geprobeerd wordt om hen zo snel mogelijk gebruik te laten 
maken van het nieuwe bankrekeningnummer. 
  
10. Zaken uit het CvD 
- CvD heeft afscheid genomen van zijn penningmeester. Er is nu een vacature.  
- Het CvD draagt bij aan de uitvoering van The Passion in Kloosterveen. Andere subsidiemogelijkheden voor The 
 Passion zijn een fonds bij de classis Groningen Drenthe (Algemene Financiële Commissie) en STILA (Stichting Sti-
mulering Leefbaarheid Assen). 
- de kerstpakkettenactie is goed verlopen. Er zijn 600 pakketten uitgedeeld, dit zijn er meer dan vorig jaar. 
- Door het DPA is de Stichting Schuldhulpmaatje opgericht. Er worden tien vrijwilligers opgeleid als schuldhulpmaatje.  
 
11. Zaken uit de Jeugdraad 
- De Jeugdraad gaat binnenkort aan de slag met het project ‘Stof tot nadenken’.  
- Er zijn inmiddels concrete plannen voor een jeugddienst, die wordt georganiseerd van de opbrengst van de einde-
jaarscollecte van 2018. Deze worden ingevuld en er zal een akkoord voor worden gevraagd. 
 
12. Uit de wijken 
De Drieklank 
- Op zaterdag 25 januari heeft de wijkkerkenraad een heidag gehad. 
- Er waren mooie kerstdiensten en een goede top2000-dienst. 
- Op oudejaarsavond zou ds. Elly Veldman voorgaan in De Bron. Door dichte mist kon zij niet komen. De ouderling 
van dienst heeft deze dienst van haar overgenomen.  
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Vredenoord 
- Op 12 januari is Marten v.d. Meulen bevestigd als predikant. De dienst was deels in de Adventskerk en deels in De 
Open Hof. (Marten v.d. Meulen is lid van Assen Zoekt.) 
- het project ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ is afgesloten. 
 
Vrijzinnig Assen 
- Op 5 januari was de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor het eerst bij het Apostolisch Genootschap.  
- Op 19 januari was er voor het eerst een kerkdienst van Vrijzinnig Assen in het gebouw aan de Selma Lagerlöflaan.  
- Voor de opvolging van Foekje Dijk is een sollicitatiecommissie gevormd.  
 
Jozefkerk 
- Er waren fijne kerstdiensten. 
- Op 19 januari was een doopdienst en op 15 maart zal er weer een doopdienst plaatsvinden. 
- Op 2 februari wordt een ouderling-kerkrentmeester bevestigd, die zal worden afgevaardigd naar de AK.  
 
Sionsgemeente 

- Er zijn ambtsdragers bevestigd. 
- In de eerste week van februari is er een gemeenteavond, waarvoor een spreker is uitgenodigd van de Hulp Oost-
Europa. 
 
13. Sluiting (Jozefkerk) 
 
 
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 27 januari 2020 
1. In september zal een commissie worden gevormd die zich zal buigen over de organisatie van de nieuwjaarsbijeen-
komst.  
2. De Scipio kerkapp zal worden opgenomen in de privacyverklaring van de PKA. 
 
 
 
 
 


