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Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk As-
sen op maandag 26 oktober 2020 in De Bron (via Skype) 
 
1. Opening (preses) 
De preses heet de aanwezigen welkom.  
 
Geert Warris opent de vergadering met het filmpje ‘Denkstof’, waarin jongeren vertellen waarom zij naar de kerk gaan. 
De link naar dit filmpje: www.youtube.com/watch?v=5j_ucNxiOA  
Hij gaat voor in gebed. 
 
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/ rondvraag 
Mededelingen 
Nieuwjaarsbijeenkomst: het moderamen AK zal onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een nieuwjaars-
bijeenkomst. 
 
3. Inhoudelijk thema 
Komt te vervallen. 
 
4. Verslag AK-vergadering 28 september 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Ingekomen en uitgegane stukken 
Naar aanleiding van deze lijst worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
6. Vaststellen vernieuwde Plaatselijke Regeling 
De huidige Plaatselijke Regeling (PR) dateert uit oktober 2015. Inmiddels zijn er wijzigingen aangebracht in de kerk-
orde, zodat de Plaatselijke Regeling moet worden aangepast.  
1.1 Aantal ambtsdragers 
In het afgelopen jaar is een aantal keren het quorum van de AK niet aanwezig geweest, zodat er geen besluiten kon-
den worden genomen. Het aantal AK-leden is daarom teruggebracht tot 11. Voorgesteld wordt, anders dan in het 
voorstel staat: aantal ouderlingen: 4 (preses en scriba en twee leden uit de wijkgemeenten), aantal diakenen: 3 (voor-
zitter CvD, lid CvD en een diaken uit één van de wijkgemeenten), aantal kerkrentmeesters: 2 (voorzitter CvK en een 
lid van het CvK). Het quorum is 6 AK-leden. Een oneven aantal AK-leden vergemakkelijkt de besluitvorming. De wijk-
gemeenten gaan terug van twee naar één vertegenwoordiger in de AK. De AK overlegt met de wijkgemeenten welk 
ambt zij in de AK laten vertegenwoordigen. 
1.2 Vaste adviseurs 
Voorgesteld wordt om de stadspredikant adviseur i.p.v. lid van de AK te laten zijn. Adviseurs hebben geen stemrecht 
in de AK-vergadering. 
2.7 Jaargesprekken  
Voorgesteld wordt om in de PR jaargesprekken met de stadspredikant en de kerkelijk werker jeugd en middengenera-
tie op te nemen. De stadspredikant en de kerkelijk werker jeugd en middengeneratie vallen onder de AK, daarom is 
het voeren van deze jaargesprekken een taak van de AK. De gesprekken worden gevoerd met drie AK-leden. 
2.9 Toelating toehoorders tot vergaderingen 

Voorgesteld wordt om toehoorders zich 48 uur van te voren te laten aanmelden. 
2.12 Bijstand door commissies 
De Jeugdraad valt rechtstreeks onder de AK. 
4.1.1 Omvang College van Kerkrentmeesters 
Voorgesteld wordt om het aantal kerkrentmeesters in het CvK terug te brengen naar 9: 2 kerkrentmeesters uit elke 
wijk en drie boventallige kerkrentmeesters. 
4.1.6 Toevertrouwde taken van het College van Kerkrentmeesters 
De zorg voor de kerkgebouwen en de goede gang van zaken tijdens de kerkdiensten zijn door het CvK toevertrouwd 
aan de wijkgemeenten.  
 
Opgemerkt wordt dat er veel moderamenleden (5) zijn ten opzichte van het aantal AK-leden dat geen lid is van het 
moderamen (6). Volgens het voorstel voor een nieuwe PR blijft het aantal AK-leden dat geen lid is van het modera-
men in de meerderheid. Toegelicht wordt dat het moderamen AK in principe een agendacommissie is. Alleen als het 
echt nodig is zal het moderamen een besluit nemen. Over dit besluit moet altijd verantwoording worden afgelegd in de 
AK-vergadering.  
De vorige kerkorde schreef voor dat twee predikanten lid moeten zijn van de AK, waarvan één lid is van het modera-
men. Dit is in de huidige kerkorde veranderd: één predikant in de AK is voldoende, maar deze moet lid zijn van het 
moderamen 
 
De AK kan de PR vaststellen als de wijkgemeenten zijn gekend en gehoord over de wijzigingen. De AK zal in de  

http://www.youtube.com/watch?v=5j_ucNxiOA


Algemene Kerkenraad  Protestantse Kerk Assen 
 

2 

novembervergadering een voorlopig besluit nemen over de PR. Daarna zal de reactie van de wijken worden ge-
vraagd. Als er vanuit de wijken wijzigingen worden voorgesteld, kan de PR worden heroverwogen door de AK. De 
scriba zal het concept voor de nieuwe Plaatselijke Regeling naar de wijkkerkenraden sturen. Jenneke Span is be-
schikbaar om in de wijkkerkenraden een toelichting te geven op de PR. 
Omdat er nu nog twee vertegenwoordigers per wijkgemeente in de AK zitting hebben, zal er, als de PR door de wijk-
kerkenraden en de AK is goedgekeurd, een overgangsregeling worden opgesteld voor de zittende AK-leden.  
 
7. Preekrooster 
De website van de PKA is een goede plek om het preekrooster bij te houden. Als alle personen die zich bezighouden 
met het preekrooster toegang zouden krijgen tot de website voor het invoeren van de benodigde gegevens, hoeft 
geen aparte vrijwilliger voor het maken van een totaalrooster worden gezocht. Ieder die het preekrooster wil inzien, 
kan dat dan op de website doen.  
 
8. Zaken uit CvK 
De Ontmoeting 

Het contract met de gemeente Assen over de huur van De Ontmoeting is getekend. De gemeente Assen is tegemoet-
gekomen aan alle wensen van het CvK. De huurkosten zijn met ca. € 10.000 gedaald tot € 15.000 à € 16.000 per jaar. 
In overleg met de voorzitter van wijkgemeente De Drieklank is de huur van de consistorie/vergaderruimte terugge-
bracht naar de woensdagmorgen (koffieochtend), de vrijdagavond (jeugd) en de zondagmorgen. De kosten voor de 
huur van de berging zijn van €180 per m2 teruggegaan naar €100 per m2. Er is een contract voor vijf jaar afgesloten, 
met de mogelijkheid om het contract na twee jaar te beëindigen. Vervolgens is er de mogelijkheid om het contract 
ieder jaar op te zeggen. De indexering van het contract gaat pas in per januari 2022. Ook dit geeft een aanmerkelijke 
besparing. 
Verhuur van kerkgebouwen aan derden 
Assen Zoekt zoekt per maart 2021 een nieuwe plek om samen te komen. De Open Hof, waar Assen Zoekt nu gebruik 
van maakt, wordt dan verkocht. Assen Zoekt zou graag onderdak vinden bij wijkgemeente Vredenoord.  
Actie Kerkbalans en eindejaarscollecte 
De eindejaarscollecte en de actie Kerkbalans zullen zoveel mogelijk online worden gedaan. De actie Kerkbalans zal 
de komende tijd regelmatig onder de aandacht van de gemeenteleden worden gebracht door artikelen in het Kerk-
blad, de zondagsbrieven, beamers, en Nieuwsbrief. 
In verband met corona kan tijdens de actie Kerkbalans niet worden aangebeld en de enveloppen kunnen niet worden 
opgehaald. Het Kerkelijk Bureau vraagt de e-mailadressen van gemeenteleden om hen zoveel mogelijk digitaal te 
benaderen. De preses schrijft hiervoor een artikel in Kerkblad 21.  
Nieuwsbrief CvK 
De CvK-vergadering van 3 november gaat vanwege de maatregelen rond corona niet door. De CvK-leden worden op 
de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. De begroting 2021 zal op dezelfde manier als de jaarrekening 
2019 worden behandeld door het CvK. In de AK-vergadering van 23 november zal de begroting CvK aan de orde 
komen.  
 
9. Zaken uit CvD 
Collecten/giften  
Aan de Voedselbank is een contante gift gedaan van € 500 ter gelegenheid van de nieuw geopende locatie aan de 
Zeilmakersstraat met als voorwaarde dat de gift ten goede moet komen aan de Voedselbank Assen.  
Kerstpakkettenactie 
De commissie die zich bezighoudt met de kerstpakkettenactie is voornemens een actie op te zetten om mensen te 
vragen één artikel te sponsoren, bijvoorbeeld een donatie van € 10 voor een rollade.  
Gemeente Assen 
In de ketenhulpverlening van de Gemeente Assen is Dick Vos onze vertegenwoordiger.  
Het halfjaarlijkse overleg met Vaart Welzijn (Gemeente Assen) en de diaconie heeft plaatsgevonden. Andere organi-
saties waren helaas verhinderd. Het overleg in maart is in verband met corona helaas niet doorgegaan.  
 
10. Zaken uit de Jeugdraad 
De Jeugdraad is momenteel, samen met Daniël Kehanpour, druk bezig om te zoeken naar alternatieve manieren om 
activiteiten voor, met en door de jongeren te organiseren. Er is inmiddels een eerste brainstormsessie geweest.  
De Jeugdraad wil gebruik blijven maken van het model dat de jeugdouderlingen en jeugddiakenen activiteiten organi-
seren die door de Jeugdraad worden ondersteund. De Jeugdraad zal t.z.t. in de AK terugkomen op dit onderwerp.  
 
11. Uit de wijken 
Ministerie 
De heidag voor predikanten en kerkelijk werkers vond plaats op 5 oktober. Het was een goede en intensieve dag. Er 
is gesproken over hoe de predikanten/kerkelijk werkers in het werk staan in tijden van corona en wat het met ieder 
doet. Verder is gesproken over het toekomstige emeritaat van een viertal predikanten en de plannen van de AK voor 
de toekomst van de PKA: hoe verhouden deze zaken zich dit tot elkaar.  
Vredenoord 
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Vanaf 18 oktober zijn de kerkdiensten in Vredenoord weer online. Dit zal in ieder geval tot eind december zo blijven.  
De Drieklank 

De kerkdiensten vanuit De Drieklank zijn ook weer geheel online.  
Er gaan veel activiteiten niet door, zoals de oliebollenactie en verschillende activiteiten rond kerst. Voor een aantal 
activiteiten worden alternatieven bedacht, zodat er toch nog wat kan door gaan, zoals de sinterklaasactie.  
Jozefkerk 
De wijkkerkenraad heeft afscheid genomen van veel ambtsdragers. Omdat er geen nieuwe ambtsdragers gevonden 
werden, is een brief gezonden naar alle gemeenteleden met een uitleg van de situatie. De reactie was overweldigend: 
op zondag 31 oktober worden negen nieuwe ambtsdragers bevestigd. 
Vrijzinnig Assen 
Er kunnen 30 personen aanwezig zijn bij een kerkdienst. Dit betekent dat er bij opgave van meer dan 30 personen op 
een zondag geloot moet worden. Bij de volgende kerkdienst krijgen deze gemeenteleden voorrang.  
Sionsgemeente 
Voor de Sionsgemeente is het maximum aantal van dertig personen bij een kerkdienst geen probleem, omdat dit een 
kleine gemeente is.  
 
Rondvraag 
Eindejaarscollecte 
Het doel van de eindejaarscollecte is voor alle wijkgemeenten gelijk. Dit wordt door het CvK vastgesteld. Het doel van 
de eindejaarscollecte wordt door de wijkgemeenten opgenomen in hun kerstgroet aan gemeenteleden. Vredenoord 
verzorgt de opzet voor de kerstfolder 2020. De wijkgemeenten De Drieklank en Jozefkerk kunnen van deze opzet 
gebruikmaken voor hun eigen folder. 
In verband met corona wordt er geprobeerd de eindejaarscollecte zoveel mogelijk digitaal te verzenden.  
 
12. Sluiting (Jeugdraad) 
Geert Warris besluit de vergadering met het lezen van een gedicht van Frans Weerts.  
 
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Zij sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
 
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 26 oktober 2020 
1. Het moderamen AK onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwjaarsbijeenkomst 
2. Meer aandacht voor vertrekkende AK-leden. 
3. De AK zal in de novembervergadering een voorgenomen besluit formuleren ten aanzien van de Plaatselijke Rege-
ling. Nadat de wijkkerkenraden de PR hebben besproken, zal de AK een definitief besluit nemen 
4. Contact opnemen met de webmasters PKA: is het mogelijk dat het preekrooster voor de PKA/PGRolde op de web-
site wordt geplaatst en of personen die zich bezighouden met het invullen van het preekrooster toegang krijgen tot de 
website PKA.  
 
 

 


