Jaarverslag 2015
Missionair Beraad van de Protestantse gemeente Assen (PGA)
Vooraf
Het MB heeft tot doel missionaire activiteiten binnen de PGA te ondersteunen en te
stimuleren. Hiervoor is een eigen budget beschikbaar binnen de begroting van het College
van Diakenen. Subsidieverzoeken kunnen worden ingediend door wijkgemeenten of door
projectgroepen binnen de PGA. Deze worden beoordeeld volgens een aantal criteria, met
name of het een missionaire activiteiten betreft (dus gericht op niet-kerkleden,
belangstellenden buiten de kring van de kerkbetrokkenen). Veel activiteiten zijn naar onze
mening eigenlijk gewoon kerkelijk, maar hebben soms wel in meer of mindere mate een
missionair aspect.
Eveneens kunnen er van buiten de PGA subsidieverzoeken worden ingediend.
Het MB heeft een eigen verantwoordelijkheid om zijn begroting te beheren, in afstemming
met het College van Diakenen, waaraan verantwoording wordt afgelegd.
Daarnaast kunnen wijkgemeenten desgewenst een beroep doen op het MB om actief mee
te denken over missionair gemeente-zijn op wijkniveau. Helaas wordt daar weinig tot geen
gebruik van gemaakt, is de ervaring van de laatste jaren.
Samenstelling
In 2015 bestond het MB uit:
Stadspredikant Bert Altena, voorzitter (vanuit het ministerie van predikanten)
Dhr. Kees Fransen / penningmeester
Mw. Anke Bakker,
Mw. Thea Alberts en
Dhr. René de Vries.
Het secretariaat is vacant. Het kerkelijk bureau fungeert als postadres.
Dhr. Wim Staal, kerkelijk werker met een diaconale en missionaire opdracht in het bijzonder
voor de jeugd, maakt tevens deel uit van het MB.
Activiteiten binnen de PGA:
In de loop der jaren is er een aantal vaste activiteiten ontstaan die door het MB worden
uitgevoerd c.q. gecoördineerd.
a. Lectuurverspreiding van Elisabet en Open Deur.
In 2015 hebben we verder gewerkt aan het saneren van het abonneebestand. Daardoor is
het aantal afgenomen bladen verder teruggelopen. Van het blad Elisabet worden 175
exemplaren verspreid en van de Open Deur 100 Aan het einde van het jaar ontvangen de
bezorgers een kleine attentie. Daarnaast worden genoemde bladen verspreid via de
leestafels achter in de diverse kerkgebouwen en in het WZA. Verder worden Elisabet en
Open Deur uitgedeeld bij bijzondere gelegenheden, zoals de Hemelvaartdienst en in
sommige kerken bij feestdagen als de Kerst. Ook deze exemplaren worden door het MB
betaald.
b. Openluchtdienst Hemelvaart
De jaarlijkse gezamenlijke viering van Hemelvaart in de Gouverneurstuin wordt door het MB
in samenwerking met vertegenwoordigers uit de wijken georganiseerd.

Ook dit jaar is dit weer een succes geweest, mede dankzij de (vaste) medewerking van
‘Oranje’. De opbrengst van de collecte was bestemd voor de jeugdafdeling van Promens
Care en bedroeg 391 euro.
c. Recreatiefolder
Sinds een aantal jaren wordt er door het MB een folder gemaakt voor de recreanten in en
om Assen, met daarin informatie betreffende de kerkdiensten die in de zomerperiode in de
PGA worden gehouden. De folder wordt gedrukt in een oplage van 800 stuks en bezorgd bij
campings, hotels, bed&breakfasts in de omgeving.
Er is een poging gedaan om ook andere kerken bij de folder te betrekken, maar dat is op een
gebrek aan belangstelling stukgelopen. Veel kerken kiezen ervoor om op een eigen manier
zich te presenteren.
d. Zin in Zondag-bijeenkomsten
Dit project is in 2011 van start gegaan. De bedoeling is om door het organiseren van
bijzondere bijeenkomsten op zondagmorgen, een publiek te trekken dat wel geïnteresseerd
is in zingeving en verdieping, maar dit niet (meer) zoekt of vindt in de traditionele
kerkdienst. In 2015 zijn vijf bijeenkomsten gehouden. Van het project verschijnt ieder
seizoen een eigen verslag.
e. De bijdrage voor het periodiek uitzenden van de kerkdiensten van de PGA via RTV Assen
komt ten laste van de begroting MB.
Via het CvD kwam de vraag om advies bij een aanvullend subsidieverzoek van RTV Assen. In
het najaar is er vanuit het MB een gesprek geweest met de coördinator. Helaas heeft dat
niet de gewenste helderheid opgeleverd. Zowel wat betreft het luisterbereik als inzage in de
actuele financiële situatie van de lokale omroep, blijft er veel onduidelijk. Zolang deze
onduidelijkheid bestaat, kan er geen sprake zijn van aanvullende subsidie, is het standpunt
van het MB.
f. subsidie van projecten c.q. activiteiten van wijkgemeenten.
Voorbeelden zijn Kerk en Theater (Vredenoord), Kerkennacht 2015 (gezamenlijke kerken) en
websitekosten www.kerkeninassen.nl (gezamenlijke kerken).

Activiteiten interkerkelijk en/of buiten de PGA:
a. Scholenproject.
Hierbij krijgen basisschoolleerlingen gelegenheid om kennis te maken met één of meer
kerkgebouwen.
Alle scholen worden hiervoor aangeschreven. Zij kunnen hun voorkeur aangeven, waar
zoveel mogelijk rekening mee wordt gehouden. De deelnemende kerken verzorgen zelf de
rondleiding.
In 2015 hebben tien scholen meegedaan. In totaal ongeveer 400 leerlingen uit heel Assen.
Deelnemende kerken waren: RK-parochie, Jozefkerk, De Bron, Vrijgemaakte kerk De
Kandelaar, Opstandingskerk. Nieuw was dit jaar de deelname van de Marokkaanse moskee.
Dat laatste was aanleiding voor een artikeltje in het Gezinsblad.
Wim Staal heeft de coördinatie van dit project.

b. Recreatiepastoraat Witterzomer
Het MB draagt bij aan de kosten van het recreatiepastoraat op Witterzomer. Dit wordt
georganiseerd door de stichting interkerkelijk recreatiepastoraat Witterzomer (SIRW). Ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de SIRW is er in juni een symposium
georganiseerd. De voorzitter van het MB was gevraagd om deze mede te organiseren en hij
ging ook voor in de jubileumviering.
c. kerkdiensten in het Wilhelminaziekenhuis
Het MB draagt bij aan de kosten van de kerkdiensten in het Wilhelminaziekenhuis.
d. bijdrage middagpauzediensten
Het MB draagt bij aan de kosten voor het middagpauzegebed zoals die wekelijks in de
Bethelkerk worden gehouden. In totaal 8 kerken participeren hierin. De kerk wordt voor een
gering bedrag ter beschikking gesteld. Verder wordt aan de aanwezigen koffie aangeboden.
De kosten worden over de participerende kerken verdeeld.
e. Verder is steun gegeven aan het project Preek van de Leek, dat door een aparte
werkgroep wordt georganiseerd.
Bijlage financieel overzicht
Inkomsten:
Bijdrage CVD
25065
Zin in Zondag
1426
Hemelvaart
228
Lectuur
80
Zendingskalender
340
================27139
Uitgaven:
Quotum
10.400
Lectuur
3973
Hemelvaart
1326
Zin in Zondag
2116
RTV Assen
2809
wijkactiviteiten
3335
Kerkennacht
250
scholenproject
97
subsidies
2425
================27139

