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Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Kerk Assen op maandag 22 november 2021 in De Bron 
 
1. Opening 
De preses heet de aanwezigen welkom  
Ernst Lutgert opent de vergadering met het lezen van het gedicht ‘Boven woorden, boven beelden’. 
 
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag 
Mededelingen 
- Het gesprek moderamen AK en moderamen CvK met Vredenoord heeft plaatsgehad op 8 november jl. Een aantal 
zaken over de toekomstige keuze voor één vierplek is doorgenomen.  
- Ds. Esther Struikmans aanvaardt 1 januari 2022 een andere functie en vertrekt per half december. De afscheids-
dienst is op 19 december a.s., om 14.00 uur in De Bron. 
- Beroepingscommissie Jozefkerk: op 27 oktober heeft de eerste toerustingsbijeenkomst plaatsgevonden. De volgen-
de bijeenkomst is op woensdag 24 november a.s.  
- Van het Breed Moderamen van de Classis is de definitieve toestemming ontvangen voor de start van het beroe-
pingswerk bij wijkgemeenten Jozefkerk en De Drieklank.  
- Vredenoord heeft Jenneke Netjes aangewezen als secundus AK-lid. 
- Aan het Bureau Predikantstraktementen is het AK-besluit van 25 oktober 2021 tot vermindering van de normbezet-
ting met 0,50 fte doorgegeven. De bevestiging van de mutatie is kort daarna ontvangen.  
- In wijkgemeente De Drieklank is een voorbereidingscommissie voor het beroepingswerk gevormd. Er wordt eerst 
nagedacht over het invullen van de functie van ds. Esther Struikmans. Daarna komt de invulling van de vacature als 
gevolg van het emeritaat van ds. Peter van de Peppel en ds. Harry Harmsen aan de orde, in het licht van de ontwikke-
lingen richting 2030.  
 
3.a. Begroting CvK 
De penningmeester CvK, Erwin Kremer, licht de begroting CvK 2022 toe. De begroting sluit met een negatief bedrag 
van € 261.504.  
 
Er worden met GKv Assen-West gesprekken gevoerd over het huren van De Bron voor zondagse erediensten en 
zaalruimten. Hierdoor kan het resultaat € 25.000 voordeliger uitvallen. Het Kerkelijk Bureau zal voor een aantal nieu-
we gemeenten de ledenadministratie en financiële administratie gaan verzorgen. Dit levert inkomsten op.  
 
In de begroting is rekening gehouden met een teruglopend ledenaantal. Hierdoor zal de opbrengst uit de kerkelijke 
bijdragen ook afnemen. De opbrengsten uit collecten en giften zijn ook lager dan voorgaande jaren begroot.  
 
Bij de jaarrekening 2021 zal een overzicht van het ledenbestand worden gevoegd. De meeste leden van de PKA zijn 
60 jaar en ouder. De oudere leden geven de hoogste bijdragen. Er komen weinig jongere leden bij. Er wordt rekening 
gehouden met een ledendaling van 3% per jaar. Ondanks dat het aantal leden afneemt, neemt de opbrengst van de 
actie Kerkbalans niet in gelijke neerwaartse lijn af.  
 
De digitale actie Kerkbalans start begin december. Steeds meer leden zeggen digitaal toe. Het is inmiddels ook moge-
lijk om de bijdrage via iDEAL te voldoen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.  
 
De preses bedankt het College van Kerkrentmeesters en het Kerkelijk Bureau voor het werk dat is verzet om de be-
groting 2022 op te stellen. 
 
De Algemene Kerkenraad stelt de begroting CvK 2022 conform het voorstel vast. 
 
3.b. Begroting 2022 CvD 
In verband met ziekte van de penningmeester CvD wordt de begroting toegelicht door de voorzitter CvD, Tjeert Poel-
man. Technische vragen over de begroting kunnen worden gesteld via de e-mail.  
Tijdens het gesprek in het CvD is uitgegaan van lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Gekeken is naar 
wat in Assen speelt en hoe de diaconie hierin een aandeel kan hebben. In 2022 zal het CvD een nieuw beleidsplan 
opstellen. Uitgangspunt: hoe kan met de middelen die er zijn een zo groot mogelijk impact verkregen worden. Net als 
het CvK zal het CvD een meerjarenbegroting gaan opstellen, zowel inhoudelijk als financieel.  
 
Opgemerkt wordt dat de diaconie heel veel werk verzet. Dit is niet bij alle gemeenteleden bekend. De diaconie zal in 
de toekomst bij giften aan bepaalde doelen hieraan meer ruchtbaarheid geven in het Kerkblad en de lokale pers.  
 
Het valt op dat het negatieve resultaat van de begroting CvD in 2022 hoger uitvalt dan projectmatig aan de daarvoor 
bedoelde bestemmingsreserve wordt onttrokken. In 2022 zal hierover binnen de diaconie worden gesproken.  
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De preses bedankt het College van Diakenen en het Kerkelijk Bureau voor al het werk dat is verzet om de begroting 
2021 op te stellen. 
 
De Algemene Kerkenraad stelt de begroting CvD 2022 conform het voorstel vast. 
 
4. Verslag AK-vergadering 27 september 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Pag. 3, 7.b. Middenraad 
Daniël Kehanpour heeft nog geen contact opgenomen met City Life Church. Ook heeft hij nog niet de mogelijkheden 
voor het opzetten van een Alfacursus vanuit de PKA onderzocht.  
 
Pag. 4, Nieuwjaarsbijeenkomst 
De preses zal zich buigen over een mogelijkheid voor een nieuwjaarswens. 
 
5. Ingekomen en uitgegane stukken 
 
6. Kerkblad 
Benoeming nieuw redactielid 
De Algemene Kerkenraad benoemt mw. Berta van der Kolk als redactielid van het Kerkblad. 
 
Vaststellen abonnementsprijs 
Het CvK stelt voor om de abonnementsprijs van het Kerkblad in 2022 te verhogen met € 3,-. De abonnementsprijs zal 
in 2022 € 27,50 bedragen en een postabonnement € 50,50. 
Door het dalende aantal abonnees en de sterk verhoogde kostprijs van het Kerkblad is dit noodzakelijk. De opbrengst 
van de abonnementsprijs zal de kosten dan nog niet geheel dekken. Het Kerkblad mag wat kosten, maar deze kosten 
mogen niet te veel oplopen. 
 
De Algemene Kerkenraad stemt in met het verhogen van de abonnementsprijs van het Kerkblad met € 3,-.  
 
7.Collecterooster 2022 
Voor het collecterooster wordt een wijziging voorgesteld voor de collecte van 30 oktober. Op 30 oktober 2022 zal een 
gezamenlijke dienst worden georganiseerd. De vrije collecte die voor deze datum was gepland, wordt vervangen door 
een collecte voor de diaconie. De vrije collecte zal naar een andere datum gaan.  
 
De Algemene Kerkenraad stelt het collecterooster 2022 vast, met uitzondering van de collecte op 30 oktober 
2022. De geplande vrije collecte zal naar een andere datum worden verschoven. 
 
8. Plaatselijke regeling 2021 
Aan de hand van enkele opmerkingen die zijn gemaakt in de vorige AK vergadering, is de tekst aangepast.  
 
De Algemene Kerkenraad, gehoord hebbende de wijkkerkenraden, keurt het voorstel voor aanpassing van de 
Plaatselijke Regeling zoals voorgelegd goed en stelt hiermee deze regeling vast. De aangepaste regeling is 
van kracht per 1 december 2021. 

 
De Algemene Kerkenraad besluit dat, in tegenstelling tot het bepaalde in de plaatselijke regeling, de voorzitter 
AK in de komende periode het ambt van diaken mag bekleden. 
 
9. Gezamenlijke kerkdienst 31 oktober 2021 in De Bron 
De AK-leden vertellen hun ervaringen van deze kerkdienst. Dit varieert van erg mooi tot het missen van een bood-
schap voor de rest van de week.  
Het ministerie van predikanten zal de opmerkingen meenemen bij het voorbereiden van een volgende gezamenlijke 
kerkdienst. Het is een proces van vallen en opstaan, elkaar leren kennen. Het is goed om de ervaringen open met 
elkaar te delen. Er kon op 31 oktober geen nieuwe kanselbijbel worden binnengebracht, omdat deze waren uitver-
kocht. 
 
Het ministerie wil per jaar, naast de hemelvaartsdienst, twee gezamenlijke kerkdiensten organiseren. Eén in februari 
(zondag van het werelddiaconaat) en één op de laatste zondag in oktober (hervormingsdag). De wijkgemeente die de 
andere wijkgemeenten ontvangt zou, wat kleur betreft, de leiding kunnen hebben.  
Opgemerkt wordt dat in het CvD aan de orde is geweest om met de oogstdienst, die ieder jaar in de Jozefkerk wordt 
georganiseerd, ook in andere wijkgemeentes iets te doen.  
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10. Evaluatie AK 
De scriba heeft de binnengekomen formulieren verwerkt en in één document samengevat.  
 
11. Zaken uit CvK 
Kerkenvisie 
Op 17 november jl. was in de Jozefkerk een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Assen in het kader van de 
kerkenvisie, waarbij vertegenwoordigers van alle 45 kerkgebouwen in Assen waren uitgenodigd. Jenneke Span had 
de leiding van deze avond. De preses en Ernst Lutgert waren namens de PKA bij deze bijeenkomst aanwezig. Verder 
waren ong. 20 personen aanwezig van o.a. het apostolisch genootschap, GGZ, R-K Kerk, Molukse kerk, Christelijk 
Gereformeerde Kerk. Van de gemeente waren de wethouder en twee beleidsambtenaren aanwezig. Het was een 
positief gesprek.  
 
10. Zaken uit CvD 
Stichting Assen Bloeit 
Het CvD plenair heeft 17 november 2021 ingestemd met de samenwerking tussen Assen Bloeit en Kerk in Actie t.b.v. 
een diaconale presentieplek in Assen-Oost (Open-Hof).  
Hospice 
Het CvD plenair heeft op 17 november 2021 ingestemd om de komende vijf jaar Hospice het Alteveer financieel te 
ondersteunen met een bijdrage van € 5.000,- per jaar.  
Financieel noodfonds 
Het moderamen CvD heeft op 9 december a.s. een vervolggesprek met het DPA over het instellen van een financieel 
noodfonds t.b.v. inwoners in geldnood. 
Begroting CvD 2022 
De leden van het CvD hebben 17 november 2021 unaniem ingestemd met de begroting 2022 CvD. 
 
11. Zaken uit de Jeugdraad 
Op basis van het aan het gebruiksplan voor de kerkgebouwen van de PKA toegevoegde addendum ”Evenementen” 
kan de Jeugdraad diverse evenementen organiseren. 
 
12. Zaken uit ministerie 
Het gesprek tussen het ministerie en moderamen AK dat gepland was op 6 december, zal worden uitgesteld naar 
januari 2022. 
 
13. Uit de wijken 
Vrijzinnig Assen 
Voor het bijwonen van de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van een QR-code. Dit was al eerder het geval voor de 
inspiratiebijeenkomsten.  
Jozefkerk 
- De beroepingscommissie wordt toegerust en komt iedere twee weken bij elkaar.  
- Er is een nieuwe diaken bevestigd.  
Vredenoord 
Er is een vacature voor een coördinator kerkgebouw ontstaan door het vertrek van Fred Veldwisch per 1 januari 2022.  
- Drie gemeenteleden hebben de training uitvaartbegeleiding gevolgd, twee uit Vredenoord en één uit De Drieklank.  
De Drieklank 
- Met GKv Assen-West worden afspraken gemaakt over het aanvangstijdstip van de kerkdiensten. Op dinsdag 23 
  november is er een gesprek met de moderamina van De Drieklank, GKv Assen-West het CvK.  
Kerkelijk Bureau 
Er wordt gewerkt aan de actie Kerkbalans 2022 en de eindejaarscollecte 2021. 
 
14. Sluiting  
Tjeert Poelman sluit de vergadering met het lezen van lied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’. 
 
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 
 

 


