
Verslag Algemene Kerkenraad 28 juni 2021 Protestantse Kerk Assen

Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Kerk Assen op maandag 28 juni 2021 in De Bron

1. Opening 
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Daniël Kehanpour. 
Simon Goverse opent de vergadering met het lezen van een gebed van rabbi Lizensk uit het boek ‘Joodse mystiek’. 

2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Mededelingen
- De jaarlijkse evaluatie ‘werkwijze AK’ wordt verplaatst naar de vergadering in september. 
- Plaatselijke Regeling: de film over de nieuwe PR is in week 24 met een begeleidende brief verstuurd naar de wijkge-
meenten. De besluitvorming over de PR zal plaatsvinden in september.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

Rondvraag
De preses zal gebruik maken van de rondvraag, zie hiervoor punt 14.

3. Gesprek met Jeugdraad
In de februarivergadering heeft Daniël Kehanpour, kerkelijk werker voor jeugd en middengeneratie, een gesprek ge-
voerd met de AK. Er zijn twee vervolggesprekken geweest, met het moderamen en de Jeugdraad op 25 mei 2021 
(hierover staat een verslag in Kerkblad 13) en op 7 juni jl. in de moderamenvergadering. 
Daniël heeft verzocht om een tweede gesprek met de AK om n.a.v. de gesprekken van de afgelopen maanden van 
gedachten te wisselen over de ideeën die bij hem en de Jeugdraad leven met het oog op het meer betrekken van jon-
geren en middengeneratie bij de kerk. 

Durfte-groepen 
Er zijn in het afgelopen seizoen ‘Durfte-groepen’ opgezet: een schilder- en een kookgroep; het komend seizoen is er 
ook een wieler- en journalistiekgroep. Op 12 september is er een groot startevenement bij de Baggelhuizerplas, waar-
bij de ‘Durfte-groepen’ zich presenteren. Verder is het plan om in het komend seizoen elke maand een tienerdienst of 
een andersoortige tienerbijeenkomst te houden. 

Gezinsdiensten
In de drie wijkgemeenten worden kerkdiensten voor jeugd en gezinnen georganiseerd. De Jozefkerk –Jonge Kerk; 
Vredenoord – Soepeldiensten; De Drieklank – variatievieringen. Jonge gezinnen zouden graag meer gezinsdiensten 
willen zien en hebben er geen moeite mee om een gezinsdienst in een andere wijk bij te wonen. Als de gezinsdien-
sten rouleren tussen de wijkgemeenten, leren gemeenteleden elkaar kennen. De voorzitters van de wijkgemeenten 
staan positief tegenover het idee om 24 gezinsdiensten per jaar in de PKA te organiseren. Daniël en de Jeugdraad 
kunnen dit niet alleen doen. Hierbij is hulp nodig, van bijvoorbeeld de preekvoorzieners van de wijken, die samen de 
gezinsdiensten op elkaar af stemmen. Of deze gezinsdiensten in één of meerdere plekken moeten plaatsvinden, zal 
moeten worden besproken. 

Jeugdraad
De jeugdraad bestaat uit de jeugdouderlingen en -diakenen uit de wijkgemeenten, penningmeester Jolanda Duker en 
voorzitter Geert Warris. De laatste twee zijn bovenwijks. 

Professioneel communicatiemedewerker
Daniël raadt de AK aan om na te denken over het (tijdelijk) aanstellen van een professioneel communicatiewerker. 
Een deel van de transitiegelden zou hiervoor kunnen worden ingezet. Het moderamen AK en de AK weten wat er 
speelt, maar veel gemeenteleden niet. Het is van belang hen te informeren over wat er de komende tijd gaat gebeu-
ren. 

Voorzittersoverleg
Op 6 juli a.s. is er VZO. Wieger Vriezema geeft aan dat er o.a. gesproken zal worden over de jeugd en middengenera-
tie. Het VZO is een gremium waarin de wijkvoorzitters middels intervisie informeel met elkaar over PKA aangelegen-
heden spreken. 
De preses bedankt Daniël Kehanpour voor zijn inbreng.

4. Verslag AK-vergadering 17 mei 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notuliste.
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Naar aanleiding van het verslag:
Pag. 2, Jaarrekening 2020 CvK, opnemen jaarrekening in meerjarenplan
Erwin Kremer zal contact opnemen met Evert Jan Stokking met de vraag of hij de jaarrekening 2020 al heeft opgeno-
men in het meerjarenplan. Dit punt kan dan in september in de AK aan de orde worden gesteld, als voorbereiding op 
de bespreking van de begroting 2022 in de novembervergadering van de AK. 

Pag. 4, Jaarrekening 2020 CvD, goedkeuring accountant
De accountant heeft de jaarrekening 2020 van het CvD goedgekeurd. De beoordelingsverklaring is ontvangen.

5. Ingekomen en uitgegane stukken
3.i., Aat Koen: mail + advies aan Vredenoord
Deze e-mail met advies aan wijkgemeente Vredenoord is opgesteld door de werkgroep Economie en Geloof en niet 
door Aat Koen persoonlijk.

3.h., Anita de Waard, mail (16/5) met brief voor AK
Deze brief met een vraag over een mogelijk diaconaal centrum in Vredenoord is door het moderamen behandeld en 
beantwoord. Er kan nog geen formeel antwoord op worden gegeven, pas na een definitief besluit van wijkgemeente 
Vredenoord.

6.a. Emeritaat ds. Ron Koopmans
Door het CvK en het Kerkelijk Bureau zijn de voorbereidingen getroffen voor het emeritaat van ds. Ron Koopmans per 
1 juli. De omvang van de predikantsplaats Jozefkerk is nog niet bekend, waardoor (nog) geen besluit voor aanpassing 
voor de normbezetting PGA kan worden genomen.

Besluit
De AK stemt in het emeritaat van ds. Ron Koopmans per 1 juli 2021.

6.b. Werktijdverkorting ds. Roeland Busschers
Door het CvK en het Kerkelijk Bureau zijn de voorbereidingen getroffen voor de werktijdverkorting van ds. Roeland 
Busschers per 1 juli.

Met de voorzitter en vicevoorzitter van wijkgemeente Vredenoord is besproken dat Joke van Beveren het komend jaar 
zal blijven gedetacheerd in Vredenoord. Haar werktijd wordt voor deze periode verhoogd van 16 naar 20 uur. Ieder 
jaar, tot aan het emeritaat van ds. Roeland Busschers zal bekeken worden of dit zal worden voortgezet.

Besluit
De AK stemt in met de werktijdverkorting van ds. Roeland Busschers per 1 juli 2020 van 100% naar 50% tot 
aan zijn emeritaat. De daardoor ontstane formatieruimte zal niet worden opgevuld, waardoor de normbezet-
ting met 0,5 fte wordt verlaagd.

c. Aanvulling uren Joke van Beveren
Zie hiervoor 6.b.

6.d. Formatieplan
Op 20 juli a.s. zal het moderamen AK met de voorzitters van de wijkgemeenten in gesprek gaan over het formatie-
plan. 

6.e. Gesprek met classispredikant
Wijkgemeenten Jozefkerk, De Drieklank en Vredenoord hebben gesprekken gevoerd met de classispredikant. 

6.f. Denktank
De preses zoekt nog een aantal mensen voor de denktank. De denktank gaat in september van start.

7. Conceptvergaderschema 2021-2022
De moderamenvergadering van maandag 11 april valt in de Stille Week. Deze vergadering wordt verzet. 

Besluit
De AK gaat akkoord met het conceptvergaderschema 2021-2022.

8. Voordracht secretaris CvK
Het CvK heeft  Thijs Zwiers bereid gevonden de functie van secretaris op zich te nemen. 
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Besluit
De AK stemt in met de benoeming van Thijs Zwiers als secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

9. Voordracht voorzitter CvD
De voorzitter van het College van Diakenen, Gerrit Drogt, is zoals bij zijn aantreden afgesproken, vier jaar voorzitter 
geweest. Inmiddels is Tjeert Poelman van wijkgemeente De Drieklank bereid gevonden deze functie op zich te ne-
men. Het CvD verzoekt de Algemene Kerkenraad dan ook de heer Tjeert Poelman per september 2021 te benoemen 
als voorzitter van het College van Diakenen.

Besluit
De AK gaat akkoord met de benoeming van Tjeert Poelman als voorzitter van het College van Diakenen.

10. Zaken uit CvK
Extra actie Kerkbalans, geïnitieerd door de Interkerkelijke Commissie Geldwerving
Er is gekozen voor een extra collecte in de maand september. In het Kerkblad zal hieraan de nodige aandacht worden 
besteed. Deze extra collecte is op het Kerkelijk Bureau inmiddels in voorbereiding. Het thema van deze actie is: ‘PKA 
gezond’, geprobeerd wordt de tegenvallende inkomsten op een positieve manier naar voren te brengen.
Uitbreiding werkveld Kerkelijk Bureau
Met een drietal kerkelijke gemeenten is een gesprek gaande om hun administratie bij het Kerkelijk Bureau onder te 
brengen.
AED’s
Inmiddels zijn de AED's in de verschillende kerkgebouwen vervangen.
Werkgroep online-diensten
Bij de werkgroep online-diensten is behoefte aan bijscholing. Tevens wil men graag een (proef)abonnement nemen 
t.b.v. de kerkbeamers. Met dit programma kunnen de PowerPoint-presentaties voor de diensten veel sneller worden 
gemaakt. Aan de AK is gevraagd om een permanente werkgroep voor online kerkdiensten in te stellen. Het CvK heeft 
inmiddels instemming hieraan verleend.

11. Zaken uit CvD
Ontwikkeling beleid
Er zal in het voorjaar van 2022 een ‘heidag’ worden georganiseerd voor de drie wijkdiaconieën om te brainstormen 
over het vormgeven van het diaconale en missionaire beleid Assen breed. 
Assen Bloeit
Rudolf Setz heeft met de stichting Assen Bloeit enthousiaste plannen voor en met het gebouw De Open Hof. De stich-
ting heeft tot doel mensen tot bloei te brengen. Mogelijk kunnen Assen Bloeit en de PKA iets voor elkaar betekenen. 
Er is 15 juni oriënterend met elkaar gesproken. 
Hospice
Stichting Het Hospice Assen gaat aan de Ter Aardseweg een nieuw gebouw realiseren. Het huidige gebouw aan de 
Alteveerstraat is te klein. De totale investering is begroot op € 2.200.000. De Vrienden van Het Hospice hebben zich 
tot taak gesteld minimaal € 500.000 bij te dragen in de bouwkosten en de bijkomende kosten. Diverse goede doelen 
fondsen en stichtingen, waaronder het CvD, zijn benaderd om een bijdrage hieraan te leveren. Het CvD heeft beslo-
ten € 25.000 te doneren. 
Vakantietas
Evenals als vorig jaar zal de diaconie via de Voedselbank vakantietassen uitreiken aan kinderen die afhankelijk zijn 
van de Voedselbank. Deze vakantietas zal gevuld worden met onder andere cadeautjes, tegoedbonnen voor bijvoor-
beeld een ijsje. 
Diversen
Aan het project Woordkoorts van ds. Peter van de Peppel wordt € 1.000 bijgedragen. Aan het fotoboek Otto Lussen-
burg wordt € 500 bijgedragen.

12. Zaken uit de Jeugdraad
- Op 25 mei hebben we op verzoek van de AK een waardevolle avond gehad met het moderamen AK. 
- Voor de actieve tieners is een tas gemaakt die ze in de laatste week van juni ontvangen. Dit is een manier om in 
contact te blijven met onze jongeren.
- Op 12 september wordt er door de jeugdraad een startdag georganiseerd voor de tieners en jongeren van onze ker-
ken. (Alles binnen de dan geldende regels.) Een middag met sport en spel en ontmoeting. Het is een aftrap voor een 
seizoen waarin de Jeugdraad wil onderzoeken hoe de jongeren bij de kerk betrokken kunnen worden.

13. Zaken uit ministerie
Er zijn geen zaken uit het ministerie.

14. Uit de wijken
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Sionsgemeente
De Sionsgemeente is blij dat er weer kan worden gezongen. Een jong stel heeft zich onlangs aangesloten bij de Si-
onsgemeente. Zij gaan binnenkort trouwen. 
De Drieklank
- Ds. Peter van de Peppel geeft op 2 oktober a.s. de theatervoorstelling ‘Woordkoorts’, waarin hij zijn levensverhaal 
vertelt. Hij heeft het script samen met Kees van der Zwaard geschreven. 
- Zondag 4 juli zal er voor het eerst weer een live kerkdienst in De Bron worden gehouden, waarin ds. Peter van de 
Peppel voorgaat.
Vredenoord
- De vieringen worden weer door (van te voren aangemelde) gemeenteleden bezocht.
- De classispredikant, ds. Hommes, heeft een gesprek gevoerd met de kerkenraad van Vredenoord en heeft de ker-
kenraadsvergadering bijgewoond.
- Verder is de stand van zaken in de lopende processen besproken.
Jozefkerk
- Op zondag 13 juni was de afscheidsdienst van ds. Ron Koopmans. Deze dienst is vaak bekeken via YouTube.
- Er is een gesprek geweest met de classispredikant.
- Er is een beroepingscommissie samengesteld met leden van de wijk. Er wordt nog gezocht naar twee bovenwijkse 
leden, één uit wijkgemeente De Drieklank en één uit wijkgemeente Vredenoord. Eén van deze twee leden moet ook 
lid zijn van de AK.
- Er wordt gewacht op de invulling van de formatie voordat er verder kan worden gegaan met het beroepingswerk. 
- De kerk gaat langzaam weer open. Het wordt erg gewaardeerd dat er weer gezongen kan worden.

Rondvraag
De preses wijst op het interview met Hans van Selst en Marjolein Reijners, geschreven door Bernie Wiegman dat in 
Kerkblad 13 is opgenomen. Hierin staat dat voor de toekomst van de PKA, niet het geld en de gebouwen van belang 
zijn, maar wie we zijn en wat we geloven.
Vier jaar geleden is begonnen met het spreken over het rapport van de synode ‘Waar een woord is, is een weg’. Er 
zijn vier inspraakavonden geweest waarbij gemeenteleden uit alle wijken aanwezig waren. Er is op deze avonden ge-
sproken over de inhoud. Geld en gebouwen zijn nodig, maar de kern is: hoe kunnen wij ook nog in 2030 protestantse 
kerk zijn in Assen. Het gaat om wat we geloven en wat we voor de mensen in Assen kunnen betekenen. Het CvK 
houdt het geld niet vast, maar zet het in zodat er in 2030 nog een protestantse kerk is in Assen en het de gemeente 
ten goede komt. Het geld wordt geïnvesteerd in mensen en geloof.

De preses stopt in september met haar werkzaamheden. Zij heeft nog geen opvolger kunnen vinden. De AK-leden 
spreken uit dat zij het erg jammer vinden dat de preses stopt. Er zullen gemeenteleden moeten worden benaderd voor 
deze functie. Een profielschets en een taakomschrijving zijn handige instrumenten bij het benaderen van kandidaten.
De opvolging van de preses lijkt een zinvol agendapunt voor het VZO van 6 juli a.s. Wieger Vriezema zal het punt 
meenemen. In de profielschets moet duidelijk worden wat er wordt verwacht van de preses: zij of hij gaat het ingezette 
proces van verandering begeleiden, een verbinder is dus gewenst.

15. Sluiting 
Simon Goverse besluit de vergadering met het voorlezen van de tekst die op de kaart stond die gemeenteleden in 
wijkgemeente Vredenoord met Pinksteren ontvingen.

De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid en sluit de vergadering om 21.50 uur.

Besluiten en actiepunten AK-vergadering 28 juni 2021
1. De preses en de werkgroep communicatie zullen een voorstel voor het aanstellen van een professioneel communi-
catiemedewerker schrijven voor de AK.
2. Daniël Kehanpour stelt een lijst op van mensen die nodig zijn voor het werk voor de jeugd en middengeneratie.
3. De AK stemt in het emeritaat van ds. Ron Koopmans per 1 juli 2021.
4. De AK stemt in met de werktijdverkorting van ds. Roeland Busschers per 1 juli 2021 van 100% naar 50% tot aan 
zijn emeritaat. De daardoor ontstane formatieruimte zal niet worden opgevuld, waardoor de normbezetting met 0,5 fte 
wordt verlaagd.
5. De AK gaat akkoord met het conceptvergaderschema 2021-2022.
6. De AK stemt in met de benoeming van Thijs Zwiers als secretaris van het College van Kerkrentmeesters.
7. De AK gaat akkoord met de benoeming van Tjeert Poelman als voorzitter van het College van Diakenen.
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