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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen  
op maandag 26 februari 2018 in De Bron 
 
Aanwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Thilla Franken (preses), Simon Goverse, Bert ten Klooster, ds. Ron Koop-
mans, Ernst Lutgert, ds. Peter van de Peppel (tot en met agendapunt 4), Diedrik Pepping, Gerard Schoep,  
Bert Smit (scriba), Riet Verhoeven (redactie Kerkblad, agendapunt 3) 
Afwezig: ds. Bert Altena, Gerrit Drogt, Gienus de Klein, Erwin Kremer, Hemmo van der Wal 
Notulist: Yvonne Lussenburg 
 
1. Opening (Sionsgemeente) 
De preses heet de aanwezigen welkom.  
Bert ten Klooster opent de vergadering met gebed en het lezen van een gedeelte uit Spreuken 15.  
Wijsheid is weten wat je moet zeggen of niet zeggen. Woorden geven kracht en hoop, maar woorden kunnen ook als 
vergif, venijn werken. Heilzame woorden zijn als de boom des levens, één en al leven, een klein stukje paradijs. 
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
Er zijn geen mededelingen van de preses. 
 
Aanvulling agenda 
Er zijn geen aanvullingen voor de agenda. 
 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Jaarverslag 2017 Werkgroep Communicatie 
App 
Hoe de app protestant kan worden gedownload, is te vinden op de website van de Protestantse Gemeente Assen. 
 
Privacywetgeving 
De nieuwe privacywetgeving, die in mei 2018 in gaat, zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Het op de website plaatsen 
van het Kerkblad is na mei 2018 waarschijnlijk niet meer mogelijk. Ook vermelding van zieken in de wijkberichten (en 
ook in de zondagsbrieven van de wijkgemeenten) kan niet meer zonder (schriftelijke) toestemming. De PKN stuurt 
half maart een model privacyreglement, dat als basis voor het privacyreglement van de PGA kan worden gebruikt. 
 
Kerkblad 
De lezers van het Kerkblad zijn voornamelijk 50 jaar en ouder. Nagedacht kan worden over een digitaal kerkblad, dat 
achter een password op de website zou kunnen worden geplaatst, dan wel met de nodige restricties.  
Het papieren Kerkblad is een tastbaar visitekaartje van de PGA.  
Het Kerkblad kan in de nabije toekomst niet meer zelfvoorzienend zijn door het dalende abonnementenaantal en de 
oplopende papierprijs. Een oplossing zou kunnen zijn om het Kerkblad minder vaak te laten verschijnen. 
Bij het 25-jarig bestaan is een bezorgersdiner georganiseerd. De bezorgers vonden dit erg fijn en zouden dit graag 
vaker willen. De AK gaat hiermee akkoord. De redactie van het Kerkblad kan in de AK een presentatie verzorgen hoe 
het Kerkblad wordt gemaakt. 
 
4. Beleidsplan 2018-2022 
A1 Opbouw, identiteit en profilering wijkgemeenten 
Opgemerkt wordt dat in De Drieklank een ongelijke ontwikkeling aan de gang is. De Ontmoeting is volop in beweging, 
hoewel het nog niet duidelijk is waarheen. De aandacht gaat voornamelijk uit naar Kloosterveen. De beide andere 
vierplekken, De Bron en De Slingeborgh, die rustig verder gaan, zijn ook onderdeel van De Drieklank. Dit is een lastig 
punt. 
Voor Kloosterveen is een plan gemaakt voor de leden van de wijkgemeente De Drieklank. Er zijn drie informatiemo-
menten georganiseerd waarop gemeenteleden zich konden informeren over de plannen en hun aanbevelingen doen. 
 
Vredenoord heeft twee vierplekken met een eigen identiteit. De wijkgemeente is bestuurlijk samengevoegd. Maar de 
gemeenteleden hechten erg aan hun eigen vierplek. De Opstandingskerk en de Adventskerk verschillen in manier van 
vieringen. Ze vullen elkaar aan.  
 
De Jozefkerk kent één vierplek. De Jozefkerk is open confessioneel, met ruimte voor evangelische elementen. De 
wijkgemeente heet hervormd, maar 60-70% is van een andere dan hervormde afkomst. De jeugd zoekt het meer aan 
de evangelische kant, met een lossere vorm van eredienst, meer gezelligheid. Ze willen jongerendiensten organiseren 
waarbij de ouderen zich ook thuis voelen. 
De wijkgemeente heeft zich ontwikkeld rond de figuur van de predikant. Met hulp van een professionele kracht voor 
de middengroepen kan een toekomstbeleid worden uitgestippeld. Ds. Ron Koopmans gaat waarschijnlijk in het najaar 
van 2021 met emeritaat.  
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De Jozefkerk is in beweging. Van een wat afhoudende confessionele wijkgemeente heeft de gemeente zich ontwik-
keld tot een wijkgemeente die wil samenwerken met de andere wijken. De stroom voorkeursleden voor de Jozefkerk 
van afgelopen jaren is afgenomen.  
De Jozefkerk is nu nog een hervormde wijkgemeente, maar wil koersen naar een protestantse wijkgemeente. Dit is op 
dit moment ingewikkeld, vanwege de historie. Het territoir van de Zuiderkerk is naar De Drieklank gegaan. Als de Jo-
zefkerk een protestantse wijkgemeente wordt, moet er een nieuwe wijkindeling worden gemaakt. In de komende be-
leidsperiode moet hiernaar kan worden gekeken 
 
Opgemerkt wordt dat jongeren het onderscheid tussen orthodox, confessioneel, kerkelijke gezindte zoals hervormd, 
baptist, e.d. niet meer maken. Jongeren zoeken een plek waar ze zich thuis voelen, waar het vertrouwd is. Het geo-
grafische denken over wijkgemeenten is aan het verdwijnen. 
 
De drie wijkgemeenten zijn nog niet zo lang geleden ontstaan. Er is rust en tijd nodig om de vierplekken in de wijken 
naar elkaar te laten groeien en voor de wijken om een profiel te ontwikkelen. In het voorzittersoverleg kunnen diverse 
onderwerpen aan de orde worden gesteld. In het voorzittersoverleg, waar de preses ook aan deelneemt en dat regel-
matig plaatsvindt, kunnen de ontwikkelingen worden besproken. 
 
Het is belangrijk om bij dit alles niet te vergeten wat onze basis is. De Bron moet helder zijn. 
 
C1 Middengeneratie/jeugd 
Aanzet profielschets professionele kracht 
Naar aanleiding van deze profielschets wordt gevraagd wat het betekent dat de aan te trekken professionele kracht bij 
de verschillende vormen van vieren deze theologisch weet te onderscheiden. Uitgelegd wordt dat dit betekent dat 
gekeken wordt naar wat de muziek doet in de dienst, het verschil tussen hoog en laag liturgisch, het verschil tussen 
verschillende vormen van diensten. Met de ‘anderen’ die in de wijk benaderd moeten worden om samen te werken 
wordt bedoeld: mensen van buiten de kerk. 
 
In de notitie wordt beschreven wat de wijken beogen met de professionele kracht voor de jeugd en middengeneraties. 
De AK is in dit verband faciliterend en ook verbindend.  
In de aanzet voor de profielschets worden veel kwaliteiten genoemd. Die zijn nauwelijks te vinden in één persoon. 
Een aan te trekken professionele kracht moet ook groeien in de beoogde rol. De professionele kracht zou, net als de 
stadspredikant, bovenwijks moeten worden aangesteld. De jeugd en middengroepen zijn over heel Assen verspreid. 
Het is beter om de jeugd stedelijk een plek in de kerkelijke gemeenschap te geven.   
Hoewel de wijken meer fte’s zouden willen, is er 1 fte in de begroting opgenomen voor een professionele kracht voor 
de jeugd en middengroepen, het aantal predikanten komt dan op 7,2 fte. Als een aantal van de huidige predikanten 
met emeritaat gaat, kan bekeken worden of er mogelijk meer inzet van professionele krachten voor het jeugd- en jon-
gerenwerk mogelijk is. 
De AK stelt een profielschets op die ter bespreking in de drie wijkgemeenten wordt uitgezet. Hoe wordt de inzet voor 
de verschillende wijken bewaakt? Ieder wijk heeft een eigen profiel, een eigen visie en eigen belangen. Op AK-niveau 
moet dit gecoördineerd en gestructureerd worden. Er zou geëvalueerd moeten worden of de professionele kracht 
voldoet aan de wensen van de wijken/PGA.  
Gezocht wordt iemand die zich soepel kan bewegen tussen de wijkgemeenten. 
De inzet van een professionele kracht jeugd/middengroepen is geen garantie voor meer kerkgang en kerkelijke bij-
dragen. Er kan hiervoor geen ‘afrekening’ plaatsvinden. 
 
Opgemerkt wordt dat meer dan de helft van de leden van de PGA 60 jaar of ouder is. Er zal ook worden nagedacht 
over een goed seniorenbeleid. Het ouderenpastoraat zou van 0.5 fte naar 1 fte moeten worden uitgebreid. 
 
Het moderamen zal naar aanleiding van de aanzet tot een profielschets een conceptprofielschets opstellen, waarin de 
wensen van de drie wijkgemeenten zijn opgenomen. In de volgende AK-vergadering zal deze conceptprofielschets 
worden besproken. 
 
5. Evaluatie gemeenteavond 
De steekwoorden die op de flappen zijn geschreven op de gemeenteavond op 23 januari 2018 in De Bron, zijn aan de 
AK-leden toegestuurd. De werkgroep communicatie gaat aan de slag met de opmerkingen van tafel 7. 
 
6. Verslag AK-vergadering 22 januari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
Naar aanleiding van de vraag of de aan te trekken professionele kracht voor jeugd en middengeneratie, de vraag 
vanuit het ouderenpastoraat, het nieuwe hoofd Kerkelijk Bureau en de pr-medewerker opgenomen zijn in de begro-
ting, wordt opgemerkt dat de pr-medewerker niet is opgenomen in de begroting. 
Er zal een werkgroep vanuit de AK worden gevormd die zich bezig zal houden met de financiën. 
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7. Ingekomen (+ uitgegane) stukken 
Van Inlia is een bericht ontvangen dat zij hun dertigjarig bestaan willen gedenken met een kaarsenestafette. De vraag 
is of de PGA hieraan wil meedoen. Aan het CvD zal worden gevraagd om deze vraag te beantwoorden. 
 
8. Zaken uit CvK 
Sollicitatie hoofd Kerkelijk Bureau 
Er zijn tien reacties ontvangen. De preses, Erwin Kremer en Ernst Lutgert zullen gesprekken voeren met geselecteer-
de kandidaten.  
 
Syrische vluchtelingen 
Een groep Palestijnen, gevlucht uit Syrië, wil één keer in de maand op zaterdagmiddag in de Jozefkerk bijeenkomen 
om elkaar bij een maaltijd te ontmoeten. Dit is geen probleem, als er geen huwelijken, concerten e.d. zijn en er geen 
politieke uitingen in of buiten het kerkgebouw zichtbaar zijn. 
 
Vredenoord: ziekte ds. Roeland Busschers en Joke van Beveren 

Ds. Roeland Busschers heeft zich ziek gemeld. Hij wacht op een oproep van de bedrijfsarts. Joke van Beveren is al 
drie maanden ziek. Met de voorzitter van de wijkkerkenraad, Henk Schoep, en ds. Helène van Noord zal een gesprek 
worden gevoerd over deze zorgelijke situatie. 
 
Voorlopige uitslag actie Kerkbalans 2018 

 
De ledendaling van de PGA was vorig jaar 3,9%, tegen 2,6% in 2016. De gemiddelde daling is 4% per jaar. Deze 
daling is voor 3% meegenomen in de meerjarenbegroting. Deze zal dus voor de komende jaren bijgesteld moeten 
worden. De leden van de PGA hebben meer gegeven dan in voorgaande jaren. De kerkbalansvrijwilligers zijn bedankt 
in de kerken en in het Kerkblad worden zij ook bedankt door het CvK. 
De meerjarenstatistiek wordt nog steeds door Evert Jan Stokking opgemaakt, waarvoor hem veel dank verschuldigd 
is.  
 
9. Zaken uit CvD 
Op 7 maart is een bijeenkomst met organisaties die door het CvD worden ondersteund. Leden van de AK zijn daarbij 
van harte welkom. 
 
10. Zaken uit de Jeugdraad 
Er is binnenkort een vergadering gepland. 
Alle wijken zijn vertegenwoordigd in de jeugdraad. De Jozefkerk wordt vertegenwoordigd door Wilma Pol. 
 
11. Uit de wijken 
VVP 
De theoloog des vaderlands, Claartje Kruijff heeft op donderdag 22 februari voor een volle zaal gesproken.  
 
Vredenoord 
- de PGA-kerken hebben een centraal telefoonnummer voor uitvaarten. 
- Er zijn twee ambtsdragers bevestigd, Dick Mensink als ouderling communicatie en Zwiertje Mollema als ouderling 
dovenpastoraat. 
- In de Opstandingskerk wordt in de paasnacht een paaswake georganiseerd. Deze wordt afgesloten met het vieren 
van de Maaltijd van de Heer en een paasontbijt. In de nacht vindt een aantal activiteiten plaats, zoals een nachtwan-
deling, brood bakken, enz.,  
Op zondag 11 maart a.s. zijn vier vrouwen die in het kader van Europa’s Rafelende Randen in Assen zijn, te gast in 
de Opstandingskerk. Eén van hen, de Georgische bisschop Rusudan Gotsiridze, werkt mee aan de viering. 
 
Jozefkerk 
De eerste dienst van de jonge kerk heeft plaatsgevonden op 11 februari. Het was een geslaagde dienst. Op 11 maart 
is de volgende dienst van de jonge kerk en op 8 april de derde try-out. 
Daarna wordt bekeken hoe in het volgende seizoen wordt verder gegaan. 
- Er zijn beeldschermen opgehangen in de Jozefkerk. In de wijkkerkenraad is overleg gaande hoe deze schermen 
zullen worden gebruikt in de erediensten.  
- Willem van de Vrede, kerkrentmeester van de Jozefkerk, heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen. 
 
De Drieklank 

Kerk: € 638.547 
Diaconie ver weg: € 84.308 
Diaconie dichtbij: € 88.274 
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- Voor de Avondmaalsviering worden nieuwe vormen gebruikt. 
- Er zijn drie gemeente-informatiemomenten geweest over De Ontmoeting. 
- Ds. Harry Harmsen vierde op 28 januari dat hij 25 jaar predikant in Assen is.  
- Ds. Esther Struikmans heeft op zondag 11 februari samen met aux. kapitein Niesje Havinga van het Leger des Heils 
een geslaagde bijeenkomst van de Kliederkerk georganiseerd. 
 
Sionsgemeente 
Begin februari is er een gemeenteavond geweest met het thema Schepping en evolutie, onderleiding van  
dr. Wilschut. 
 
12. Wat verder ter tafel komt 
Dit punt wordt voortaan achterwege gelaten. 
 
13. Sluiting (Sionsgemeente) 
De vergadering wordt besloten met het zingen van psalm 141, vers 3 en 4. 
 
De preses sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 
 
 
Assen, 9 april 2018 
 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken   Scriba, Bert Smit 
 
 
 
 
Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 26 februari 2018 
1. Het moderamen zal naar aanleiding van de aanzet tot een profielschets een conceptprofielschets voor een aan te 
trekken professional voor jeugd en middengeneratie opstellen waarin de wensen van de drie wijkgemeenten zijn op-
genomen. In de volgende AK-vergadering zal deze conceptprofielschets worden besproken. 
2. Er zal een werkgroep vanuit de AK worden gevormd die zich bezig zal houden met de financiën. 
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Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad 
 
Vergaderdatum Agendapunt Wat Wie Wanneer klaar 

25 september 2017 4. Verslag vergadering  
26 juni 2017 

De agendapunten ‘Zaken uit 
CvK’, ‘Zaken uit CvD’, ‘Zaken 
uit de jeugdraad’ en ‘Uit de 
wijken’ zullen worden ge-
handhaafd. Alleen korte me-
dedelingen. Zaken ter be-
spreking: twee weken van te 
voren aan de scriba doorge-
ven. 

Preses/scriba Alle vergaderin-
gen in de toe-
komst 

25 september 2017 4. Verslag vergadering  
26 juni 2017 

Naast het verslag wordt een 
aparte afspraken- en beslui-
tenlijst opgesteld. 

Scriba/notuliste Alle vergaderin-
gen in de toe-
komst 

22 januari 2018 3. Beleidsplan  
2018-2022 

Een werkgroep zal in het 
leven worden geroepen om 
zich te buigen over hoeveel 
predikanten en kerkelijk wer-
kers in de toekomst in de 
PGA nodig zijn en hoe de 
werkzaamheden over hen 
verdeeld kunnen worden, met 
als uitgangspunt dat in iedere 
wijkgemeenten één fulltime 
predikant werkzaam is. 
 

moderamen  

22 januari 2018 3. Beleidsplan  
2018-2022 

AK zal aan de wijkgemeenten 
voorstellen dat de stadspre-
dikant ieder jaar een of twee 
keer zal voorgaan in de wijk-
gemeenten om zo contact 
met de wijkgemeenten op te 
bouwen 

moderamen  

22 januari 2018 6. Evaluatie nieuwjaars-
bijeenkomst 

In de septembervergadering 
van de AK zal worden be-
sproken waar en wanneer de 
volgende nieuwjaarsbijeen-
komst zal zijn en wie deze zal 
organiseren. 
 

moderamen  

26 februari 2018 4. Beleidsplan  
2010-2022 

De AK stelt een conceptpro-
fielschets op voor een aan te 
trekken professional voor 
jeugd en middengeneratie 
waarin de wensen van de 
drie wijkgemeenten zijn op-
genomen.  

Moderamen 9 april 2018 

26 februari 6. Verslag AK-
vergadering 22 januari 
2018 

Vormen een financiële werk-
groep: wie wil deel uitmaken 
van deze werkgroep? 

Moderamen  

 


