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Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Kerk Assen op maandag 23 mei 2022 in De Bron 
 
1. Opening (Jozefkerk) 
De preses heet de aanwezigen welkom in het bijzonder de leden van de kascommissie en de nieuwe penningmeester 
van het CvD, Gerben Bakker. 
Marten Kloeze opent de vergadering met een lezing uit Salomo (1000 offers) en één uit Spreuken (straal op de Heer) 
en gaat voor in gebed.  
 
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag 
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
- Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Jaarrekening 2021 CvK 
De jaarrekening is goedgekeurd door de leden van het CvK en is besproken met de leden van de kascommissie. 
De penningmeester licht de punten uit de inleiding toe: 
Beleggingsportefeuille → ondanks de opname van € 302.000,-- in 2021 is door koerswinsten de waarde van de effec-
ten per 31-12-2021 hoger t.o.v. de waarde per 31-12-2020.  
Baten → de opbrengst van de actie kerkbalans is lager t.o.v. de begroting. De extra collecte PKA Gezond heeft ruim € 
28.000,-- opgebracht. 
Lasten → deze vallen in 2021 lager uit. Er is minder aan personele kosten uitgegeven, doordat de vacatures minder 
snel zijn ingevuld en de kosten van mevrouw van Beveren deels t.l.v. de bestemmingsreserve Vredenoord komen. 
De afrekening van de eerste NOW regeling is nagenoeg gelijk met de ontvangen gelden. 
Meerjarenbegroting → deze is opgesteld voor een periode van 10 jaar en wijzigingen kunnen in dit concept goed ge-
monitord en doorgerekend worden.  
Het CvK maakt zich zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen de PKA en heeft de notitie “toekomst PGA vanuit 
kerkrentmeesterlijk perspectief” geschreven met een dringend advies naar de AK.  
Financieel → het resultaat baten en lasten vóór incidentele baten en lasten bedraagt € 188.776,-- negatief, na inciden-
tele baten en lasten € 176.473,-- positief. Het negatieve resultaat wordt gedekt door het vermogen. De jaarrekening 
lijkt positief door de beleggingsresultaten maar dat is het niet. Er is een ledendaling van 5,5% over 2021 wat conse-
quenties heeft voor de opbrengst van actie kerkbalans. Tevens baart de samenstelling van de leeftijdsopbouw van de 
leden (60% boven de 60 jaar) grote zorgen. Deze groep draagt financieel het meeste bij. 
De AK zal het beleid moeten uitzetten en de wijken hierin moeten meekrijgen. In 2009 is een beleidsstuk met advie-
zen opgesteld die ook nu nog spelen. Er kan hoofdzakelijk bezuinigd worden op personeel en gebouwen.  
De kascommissie onderschrijft dat er iets moet gebeuren en dat er acties nodig zijn. De trend is alleen maar negatief, 
al is deze wel minder dan begroot. Omgerekend is het verlies € 500,-- per dag! De enige echte baten is de post € 
60.000,-- uit een legaat. Begroten op een verlies van € 300.000,-- kan niet, een begroting moet op 0 uitkomen. De 
opbrengsten moeten verhoogd worden. Hebben we dan een kerk met toekomst perspectief uitgezet? In de notitie 
predikant en gebouwen zijn 3 scenario’s uitgezet. Nu zitten we onder het slechtste scenario. De denktank gaat mee-
denken over mogelijkheden, het liefs onafhankelijk, blanco, en niet gebonden aan gebouwen, afspraken etc. De pen-
ningmeester bedankt het Kerkelijk Bureau voor het opstellen van de jaarrekening. De voorzitter bedankt de heren van 
de kascommissie en de penningmeester CvK. 
 
Besluit: 
De AK stelt de jaarrekening 2021 van het College van Kerkrentmeester vast en verleent het CvK décharge 
voor het in 2021 gevoerde beleid. 
 
4. Jaarrekening en jaarverslag 2021 CvD 
Jaarrekening: 
De jaarrekening is opgesteld door de voormalige penningmeester van het CvD. Het jaarverslag is vastgesteld in de 
CvD vergadering en de jaarrekening is ter controle doorgestuurd naar de accountant.  
Het positief resultaat van € 86.000,-- wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit resultaat is ontstaan door be-
leggingsresultaten en activiteiten die wel begroot zijn (zoals MB activiteiten, Vaartweek) en niet hebben plaatsgevon-
den wegens de Covid maatregelen. 
Er zijn een tweetal initiatieven opgestart die de begroting 2021 overstijgen, te weten diaconale presentieplek Assen 
Bloeit ad. € 10.000,-- en bijdrage aan het Hospice ad. € 25.000,--. 
 
Besluit: 
De AK stelt de jaarrekening 2021 van het College van Diakenen vast, onder voorbehoud van goedkeuring 
door de accountant, en verleent het CvD décharge voor het in 2021 gevoerde beleid. 
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Jaarverslag: 
Door de diaconie wordt zoveel gedaan wat maatschappelijk relevant is, dat het goed is om dit meer naar buiten toe te 
communiceren. Hoe krijg je dat onder de aandacht van de verschillende generaties, met name jongeren, via website, 
facebook? Deze opmerking wordt ingebracht in de CvD vergadering.  De penningmeester bedankt het Kerkelijk Bu-
reau voor het opstellen van de jaarrekening en verlaat de vergadering. 
 
5. Gesprek met Denktank 13-5-2022 
Het was een zeer inspirerende avond en de opzet vond men zeer geslaagd, dit gaf de leden energie. Met dank aan de 
Denktank en Jenneke Span. Er zijn conclusies opgesteld waarmee de AK aan de slag kan. De Denktank zal voor het 
eind van het jaar een advies uitbrengen t.a.v. van de jongeren- en middengeneratie. De AK zou vaker elkaar informeel 
kunnen ontmoeten en er zou ook meer ruimte moeten komen om inhoudelijk bezig te zijn. In de vergadering van mor-
genavond met de wijken zullen keuzes, een planning en afspraken gemaakt moeten worden voor een heel jaar sa-
menwijks.  Het ministerie van predikanten wil hierin ook adviseren De gesprekken tussen de wijken zijn heel belang-
rijk. 
 
6. Verslag AK-vergadering 28 maart 2022 
Het verslag van de AK-vergadering van 28 februari 2022 wordt vastgesteld. (De geplande AK-vergadering op 25 april 
is komen te vervallen en is omgezet naar een moderamen vergadering). 
 
7. Ingekomen en uitgegane stukken 
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ingekomen en uitgegane stukken.  
 
8. Zaken uit CvK 
Naar aanleiding van de door het CvK opgestelde notitie “toekomst PGA vanuit kerkrentmeesterlijk perspectief” worden 
de Bron en het zalencomplex Jozefkerk getaxeerd. 
De opbrengst van de eindejaarscollecte is bestemd voor een glossy tijdschrift met Pinksteren (actie stadswerkers) . 
De stand van zaken is niet bekend. Het jaar daarvoor was de opbrengst van de eindejaarscollecte bestemd voor ou-
deren (actie CvK/CvD).  Coronamaatregelen hebben dit project vertraagd. Mevrouw van Beveren kan straks de huis-
kamer voor ouderen opzetten. Door de stadspredikant is wel de zomeropenstelling van de Jozefkerk gerealiseerd. 
 
9. Zaken uit CvD 
    -- 
10. Zaken uit de Jeugdraad 
A.s. zondag wordt een feest georganiseerd voor de jeugd ter afsluiting van het seizoen. Dit is aan de Baggelhuizer-
plas vanaf 15.00 uur. 
De Jeugdraad gaat aan de slag met de vraag van Stichting Present om activiteiten te organiseren voor Oekraïense 
vluchtelingen. 
 
11. Zaken uit ministerie 
Op 19 juni a.s. wordt afscheid genomen van Harry Harmsen. Leden van de AK zullen acte de présence geven. We-
gens vakantie van de voorzitter zal Ernst Lutgert het cadeau namens de AK aanbieden. 
Het ministerie is bezig geweest met de voorbereiding van de dienst met Hemelvaart, om 10.30 uur in openluchttheater 
Tivoli. 
 
12. Uit de wijken 
Vredenoord: Er is in de wijkkerkenraad onduidelijkheid ontstaan over de afspraken die het CvK (in overleg met de 
wijkkerkenraad) heeft gemaakt met Espria. Erwin benadrukt dat vooraf een goed overleg is geweest met de wijk en 
dat de zaken die hieruit naar voren zijn gekomen, besproken zijn met Espria. Het CvK moet uiteindelijk de condities 
met Espria rondmaken. Inmiddels is Sjaak Goedvolk (kerkrentmeester Vredenoord) gevraagd, ook bij deze gesprek-
ken aanwezig te zijn.  
Jozefkerk: De beroepingsprocedure loopt goed. Communicatie hierover valt nog onder de geheimhoudingsplicht. c 
Er zijn 2 gemeentebijeenkomsten geweest. Het waren boeiende avonden en men was blij elkaar weer te kunnen ont-
moeten. 
De Drieklank: 3 Diakenen nemen afscheid en 1 nieuwe diaken wordt bevestigd. 
12 mei jl. was er een gemeenteavond. 
Sionsgemeente: Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 
13. Sluiting (Jozefkerk) 
De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
 
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur. 
 


