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Samenvatting van de notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse 
Kerk Assen op maandag 27 juni 2022 in De Bron 
 
1. Opening (De Drieklank) 
De preses heet de aanwezigen welkom. Door vakanties zijn enkele vaste leden vervangen door invallers. Er is geen 
vertegenwoordiging vanuit de Jozefkerk. Ria Hofstra opent de vergadering met het lezen van het gedicht ‘Uniek en 
toch’ uit de bundel ‘Jaarringen’ van Greet Brokerhof. 
 
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag 
Mededelingen 
De nadruk van deze vergadering zal liggen op de behandeling van de notitie van het CvK inzake de toekomst PKA 
2022-2030 vanuit kerkrentmeesterlijk perspectief. Er zijn andere perspectieven en het is aan de AK om die bij elkaar 
te brengen. 
Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Toekomst PKA 2022-2030 
De notitie is tot stand gekomen door de zorgen vanuit het CvK naar aanleiding van de sterke financiële terugloop. De 
strekking van de notitie is 24 mei jl. met alle wijkkerkenraden besproken o.l.v. dhr. Evert-Jan Stokking. Met elkaar is 
gekeken wat we  kunnen doen om tot een bloeiende, levendige gemeente te komen richting 2030.  

1. Het CvK kan besparingen aandragen b.v. in algemene kosten, etc. Dit zal in de begroting 2023 tot uiting moe-
ten komen 

2. Het verhogen van de inkomstenstroom. Hier zal in de AK over nagedacht moeten worden. Het uitgangspunt 
van de AK was de notitie van de commissie predikanten en gebouwen tot 2030, maar nu de financiën zo te-
ruglopen zal eerder ingegrepen moeten worden, willen we na 2030 nog kerkzijn. 

Allereerst zullen we moeten accepteren dat we teruglopen en dat dit consequenties heeft voor de actie Kerkbalans. 
Landelijk is de bijdrage aan actie Kerkbalans € 160,-- p.p., in gemeenten in Drenthe € 177,-- p.p. en in Assen slechts 
€ 132,-- p.p. Dat verschil zal opgetrokken moeten worden. Daarbij komt dat 80% van de inkomsten uit actie Kerkba-
lans door gemeenteleden van 60 en ouder wordt opgebracht. De commissie predikanten en gebouwen is van een 
midden scenario uitgegaan, nu zitten we in de “worst-case” scenario. Het ledenaantal liep afgelopen jaar met 5,5% 
terug terwijl uitgegaan was van 3% terugloop per jaar. Er zijn elke zondag 5 gebouwen open waar totaal ca. 400 tot 
500 leden aanwezig zijn. 
 
Inhoudelijke vragen n.a.v. de notitie 
Pag. 3, 2e tabel 3,30 fte’s in 2027?  dit is opgenomen in de 10 AK besluiten n.a.v. rapport commissie predikanten en 
gebouwen. In deze tabel is nog niet de te beroepen predikant van de Jozefkerk opgenomen.  
Pag. 8  wat wordt er bedoeld met een aanzienlijke ‘bruidsschat’ bij verkoop van de Jozefkerk? Omdat de Jozefkerk 
een Rijksmonument is zal de bruidsschat tussen de € 800.000,-- en € 1.000.000,-- kunnen bedragen. Dit bedrag ont-
vangt de koper voor het onderhouden van het Rijksmonument. Er wordt opgemerkt dat deze onderhoudskosten an-
ders voor de PKA zijn. De taxateur zal in zijn taxatierapport ook de onderhoudskosten meenemen.  
Het moderamen CvK zal tussentijds met herziene rapportages komen, maar het proces kan niet 3 maanden stil lig-
gen. Voorgesteld wordt een extra AK vergadering te houden op 29 augustus a.s., i.p.v.  een moderamen AK vergade-
ring. De leden gaan met dit voorstel akkoord. Een extra AK-vergadering zou in de communicatie naar de gemeentele-
den (middels beamers, kerkbrieven etc.) de ernst van de situatie benadrukken. 
  
4. Gesprek 24 mei jl. met wijkkerkenraden 
Er is geen vervolg gekomen op de vergadering van 24 mei jl. zodat een gemeenteavond voor de vakantie niet meer 
georganiseerd kan worden. Om vaker gezamenlijk met de wijkkerkenraden te vergaderen wordt voorgesteld de ple-
naire AK vergaderingen afwisselend met alle wijkkerkenraden te houden. Dit zal in overweging genomen worden. 
Tijdens deze avond zijn onderwerpen van de samenwijkse “taartpunten” gerangschikt naar urgentie. Jeugd- en mid-
dengeneratie heeft de meeste punten gekregen en besloten is dat dit onderwerp door de Denktank wordt uitgewerkt. 
In het najaar zal de Denktank met een advies naar de AK komen. Namens de AK zullen in de bovenwijkse werkgroep 
Muziek, Ria Hofstra en Helène van Noord zitting nemen. 
De werkgroep Communicatie is een bestaande werkgroep en namens de AK zal Gerard Schoep hier zitting in nemen. 
Werkgroep Missionaire stad  de onderwerpen hiervoor zullen in het beleidsplan van het CvD worden meegenomen. 
 
5. Vergaderrooster 2022-2023 
Maandag 29 augustus 2022 wordt een plenaire AK-vergadering. Met deze wijziging wordt het vergaderrooster vastge-
steld. 
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6. Verslag AK-vergadering 23  mei 2022 
Pag. 2, ad. 4 jaarrekening CvD  de accountantsverklaring is binnen en zal ter informatie meegezonden worden met 
de AK stukken’ 
Pag. 2, ad. 4 jaarrekening CvD  de zin ‘gekozen voor een niet-defensief beleggingsbeleid’ wijzigen in ‘gekozen voor 
een defensief beleggingsbeleid’. 
Het verslag van de AK-vergadering van 23 mei 2022 wordt na de wijziging van pag. 2 ad 4 m.b.t. de jaarrekening CvD 
vastgesteld.  
 
7. Ingekomen en uitgegane stukken 
Geen bijzonderheden. 
 
8. Zaken uit CvK 
5 juli a.s. is de laatste plenaire vergadering van het CvK dit seizoen. Het CvK van Bovensmilde heeft contact gezocht 
met het moderamen CvK inzake samenwerking met de PKA. Bovensmilde heeft afgetast of samenwerking in bredere 
zin, o.a. ook in pastorale- en administratieve ondersteuning tot de mogelijkheden behoort.  De gemeente Bovensmilde 
telt 600 leden. Het kerkgebouw van Bovensmilde is destijds verkocht en in de condities is opgenomen, dat het kerkge-
bouw nog 7 jaar om niet gebruikt kan worden. Mochten de gesprekken een positieve uitkomst hebben, zal dit terugge-
koppeld worden in de AK. We zullen goed helder moeten hebben wat we beiden met deze samenwerking willen berei-
ken . 
 
9. Zaken uit CvD 
De beleidswerkgroep o.l.v. Tineke Klei is bezig met het opstellen van het beleidsplan CvD 2023-2027. Elke wijkker-
kenraad heeft een vertegenwoordiger in de beleidswerkgroep. Er worden fundamentele discussies gevoerd over o.a. 
wat is diaconie. Het conceptbeleidsplan zal eerst in de plenaire CvD vergadering besproken worden en daarna voor-
gelegd worden aan de AK.  
De actie Vakantietas voor kinderen van de Voedselbank is afgerond, evenals de actie Vakantiegeld samen delen. 
 
10. Zaken uit de Jeugdraad 
- De afsluiting van het seizoen voor de jeugd bij de Baggelhuizerplas was zeer geslaagd. 
- Na de zomer wordt de start van het seizoen georganiseerd. 
- De wijkkerkenraden is gevraagd bij te dragen aan de begroting van de jeugdraad. Vredenoord heeft € 400,-- toege-
zegd, van de andere wijken is nog geen besluit ontvangen. De scriba zal hiernaar nog informeren. 
- 8 en 9 oktober a.s. wordt er een jeugdkamp georganiseerd. Het thema is ‘vuur’. 
  
11. Zaken uit ministerie 
Het ministerie kampt met een personeelstekort zodat het moeilijk wordt om vanuit het ministerie ook zitting te nemen 
in het moderamen AK. 
De eindejaarszondag valt dit jaar ongunstig en het ministerie stelt voor dat alle wijkgemeenten een gezamenlijke 
dienst op één plek in Assen organiseren om 2022 af te sluiten en 2023 op te starten. De AK gaat akkoord met dit 
voorstel en de scriba zal dit voorstel aan de wijkkerkenraden voorleggen. Op 31 december zal er dan één avonddienst 
zijn en 1 januari één morgendienst die een uur later zal beginnen dan gebruikelijk. 
De planning voor volgend seizoen is nog niet rond. Wel staat een gezamenlijke dienst op 30 oktober a.s. vast. 
 
12. Uit de wijken ‘hoogtepunten’ 
Jozefkerk 
Via de mail is bericht ontvangen van de Jozefkerk dat in de dienst van 7 augustus a.s. een diaken zal worden beves-
tigd. 
De Drieklank 
In een mooie dienst is afscheid genomen van ds. Harmsen. 
Ria Hofstra is als diaken afgetreden maar blijft ambtsdrager met een bijzonder opdracht en als zodanig lid van de AK. 
Vredenoord 
Er zijn veel vacatures waarvan er een aantal zijn ingevuld. Vredenoord is op zoek naar een scriba. 
Sionsgemeente 
Geen bijzonderheden. 
 
13. Sluiting (De Drieklank) 
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 22.40 uur. 
 
 
 


