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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op  
maandag 9 april 2018 in De Bron 
 
Aanwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Gerrit Drogt, Thilla Franken (preses), Ruud Gijsbertsen (agendapunt 6), Simon 
Goverse, ds. Ron Koopmans, Ernst Lutgert, Jack Mans (agendapunt 6), ds. Peter van de Peppel, Willem van de 
Vrede (agendapunt 6), Hemmo van der Wal, Bert Smit (scriba)  
Afwezig: ds. Bert Altena, Gienus de Klein, Bert ten Klooster, Erwin Kremer, Diedrik Pepping, Gerard Schoep 
Notulist: Yvonne Lussenburg 
 
1. Opening (VVP) 
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de leden van de bouwcommissie, die aanwezig zijn om de 
plannen voor de verbouwing van de Jozefkerk toe te lichten bij agendapunt 6.  
Johan Dijks opent de vergadering met het lezen van het gedicht ‘Iedereen is anders’.  
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
Het vergaderpunt ‘financiën in het beleidsplan’ wordt verschoven naar de vergadering van 28 mei, omdat dit punt 
eerst in de vergadering van het CvK moet worden besproken. 
 
Aanvulling agenda 
Er zijn geen aanvullingen voor de agenda. 
 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Profielschets professionele kracht jeugd- en middengeneratie 
Door het moderamen is een conceptprofielschets opgesteld, een samenvatting van de wensen die door de De Drie-
klank, de Jozefkerk en Vredenoord zijn ingebracht. Deze conceptprofielschets wordt na de bespreking van vanavond 
in de AK door de scriba gestuurd naar de wijkgemeenten en de jeugdraad. Op dinsdag 24 april is er voor de wijkge-
meenten, het ministerie van predikanten en de jeugdraad gelegenheid hierop te reageren tijdens een bijeenkomst in 
De Bron.  
 
- De wijkgemeenten en de jeugdraad zullen participeren in de beroepingscommissie.  
- De nieuw aan te trekken professional voor jeugd en middengroepen zal, net als de stadspredikant, onder de AK 
ressorteren.  
- De nieuw te benoemen professional zal deel uit maken van het ministerie van predikanten. 
- De nieuw aan te trekken professional krijgt een werkplek in de Jozefkerk.  
- In de profielschets staat dat Wim Staal werkt als diaconaal jeugdwerker. Dat is niet helemaal juist. Wim Staal is dia-
conaal werker, die zich ook met de jeugd bezig houdt. ‘Jeugd’ zal tussen haakjes worden gezet. 
- Opgemerkt wordt dat in de profielschets staat dat de kandidaat zal worden gecoacht door ervaren collega’s. Het is 
beter om een (richtinggevende) klankbordcommissie de nieuw aan te trekken professional te laten begeleiden.  
- Op de vraag of het mogelijk is om een predikant voor vijf jaar aan te stellen, wordt geantwoord dat dit tegenwoordig 
mogelijk is. Het moet contractueel worden vastgelegd. Het is ook goed om een proeftijd af te spreken. Ernst Lutgert 
zal nagaan of het mogelijk is om een predikant voor vijf jaar aan te stellen en of er een proeftijd kan worden afgespro-
ken.  
- Het effect van de nieuw aan te trekken professional op de exploitatie en vermogenspositie van de PGA is al bekend. 
In de begroting is rekening gehouden met 7,2 fte voor de predikanten. 
- Opgemerkt wordt dat in de profielschets wordt gesproken over jongeren en jonge gezinnen. Niet alle mensen die tot 
de middengeneratie behoren, hebben een gezin. Beter zou het zijn om in de profielschets te spreken van jeugd en 
middengeneratie. Dit zal gewijzigd worden. 
 
De profielschets wordt ingekort tot een advertentie. De gehele profielschets zal te lezen zijn op de website van de 
PGA. De profielschets wordt door de AK vastgesteld met in achtneming van de genoemde wijzigingen en een aantal 
kleine taalkundige wijzigingen. Op 24 april zal de profielschets worden besproken met de jeugdraad en de wijkge-
meenten.  
 
4. Verslag AK-vergadering 26 februari 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
Pag. 1, Privacywetgeving 
Er is nog geen modelreglement ontvangen van de PKN. Dit modelreglement wordt begin mei verwacht. Mathilde Boon 
zal worden gevraagd of zij dit reglement wil aanpassen aan de situatie van de PGA. Op 30 april is in Beilen een bij-
eenkomst over de privacywetgeving. Aan leden van het CvK en CvD zal worden gevraagd of zij hierbij aanwezig kun-
nen zijn.  
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Pag. 5, Besluiten- en actiepuntenlijst 
Samenstellen van werkgroepen voor het aantal predikanten en kerkelijk werkers in de toekomst en een financiële 
werkgroep. 
In september zullen, als de nieuwe samenstelling van de AK bekend is, werkgroepen worden gevormd. Deze kunnen 
dan in oktober/november samenkomen. 
 
5. Ingekomen (+ uitgegane) stukken 
Over deze lijst worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
6. Zaken uit CvK 
Verbouwing complex Jozefkerk aan de Collardslaan 
Namens de bouwcommissie zijn aanwezig Ruud Gijsbertsen, Jack Mans en Willem van de Vrede. 
Met een powerpointpresentatie worden de plannen van de bouwcommissie toegelicht. De plannen die vanavond wor-
den gepresenteerd zijn nog niet in het CvK aan de orde geweest.  
 
Het is de bedoeling dat het Kerkelijk Bureau zal worden gevestigd in het complex Jozefkerk aan de Collardslaan. Be-
langrijk is dat het gebouw functioneel is, dat rekening wordt gehouden met de wet- en regelgeving. Het moet bereik-
baarheid voor jong en oud. Er moet plaats zijn voor bovenwijkse predikanten en de archivaris.  
Op dit moment zijn er diverse zaken die het gebruik van het complex beperken, zoals een te kleine ontmoetingsruim-
te, de keuken bevindt zich niet op een goede plek, er is stankoverlast bij de toiletten en de keuken. De keuken is  niet 
groot genoeg voor grote evenementen. Het gebouw is slecht geïsoleerd.  
 
De opties die worden genoemd voor de renovatie van de zaalruimten Jozefkerk zijn:  
• Geen specifieke aanpassingen om Kerkelijk Bureau te huisvesten. Er zijn vier ruimten op de eerste etage en het 
archief op zolder (kostenraming € 75.000). 
• Bouwkundige aanpassing alleen voor huisvesten Kerkelijk Bureau, met een modernere uitstraling (kostenraming  
€ 300.000). 
• Renovatie van het zalencentrum. Hierdoor worden de zalen aantrekkelijk, duurzaam en voor iedereen toegankelijk 
(kostenraming € 850.000). 
 
De eerste twee opties hebben nadelen, zoals: het Kerkelijk Bureau is niet voor iedereen bereikbaar, het archief wordt 
ondergebracht op een brandgevaarlijke zolder, de exploitatieopbrengsten kunnen niet verhoogd worden. Een aantal in 
de nabije toekomst te renoveren zaken worden nog niet uitgevoerd. 
 
De voordelen van de laatste optie, renovatie van het zalencentrum, zijn dat het een veilig en multifunctioneel gebouw 
wordt. Het gebouw wordt toegankelijk voor iedereen, op elk niveau en in elke ruimte. Bij een calamiteit kan iedereen 
veilig en vlug het pand verlaten. Er ontstaan goed bereikbare en moderne ruimten. Het gebouw wordt duurzaam door 
zelfschakelende ledverlichting, isolatie van ramen en daken en de keuze van materialen. Er zullen lagere energielas-
ten zijn en onderhoudskosten worden lager. 
 
Bij een renovatie wordt een nieuw trappenhuis met lift in het centrum van het gebouw aangebracht. Alle ruimten zijn 
dan bereikbaar met de lift. De toiletgroep wordt voorzien van modern sanitair en de keuken worden uitgebreid. De 
indeling wordt effectief, en zo ingedeeld dat er een goede doorstroming is als er veel mensen in het gebouw zijn. Er is 
een uitnodigende hal met een centraal opgestelde keuken gepland.  
 
Als alles naar wens gaat, kan op 4 juni worden gestart met de verbouwing. Het kantoor van het Kerkelijk Bureau kan 
worden opgeleverd op 30 november. Gebruik van het kerkgebouw blijft mogelijk tijdens de verbouwing. De totale op-
levering wordt verwacht in mei 2019. 
 
De voorkeur van de AK-leden gaat uit naar de derde optie, het renoveren van het zalencentrum. Het is een mooi plan 
en het lijkt een goede investering. Het is lang geleden dat het zalencentrum van de Jozefkerk is gerenoveerd. De Jo-
zefkerk ligt op een centrale plek in Assen. Het is belangrijk dat dit een toegankelijke plek is. De Jozefkerk is een city 
church. Dit schept bepaalde verplichtingen voor de uitstraling van het gebouw.  
 
De renovatie versterkt de mogelijkheid voor de exploitatie door de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk en 
voor andere verhuur. De verhuuropbrengsten zullen in de toekomst kunnen stijgen. 
Er is met de verbouwing een hoog bedrag gemoeid, maar dan wordt alles in één keer aangepakt en blijven er geen 
zaken liggen die later nog moeten worden gerenoveerd. 
 
Voor de renovatie kan o.a. gebruik worden gemaakt van gelden uit de SIM-regeling, die alleen geldt voor de aanpak 
van gebouwen die rijksmonument zijn. Ook bij de renovatie van de torenvloer zal gebruik worden gemaakt van SIM-
gelden. Het schilderwerk dat aan de Jozefkerk moet gebeuren kan ook voor een deel worden vergoed met geld uit de 
SIM-regeling. Dit geldt niet voor het schilderwerk aan de bijgebouwen. Het bedrag dat voor de komende jaren is gere-
serveerd voor het groot onderhoud kan naar voren worden gehaald. De Jozefkerk is een beeldbepalend cultureel 
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gebouw in het centrum van Assen. De kerk hoort bij de culturele driehoek De Nieuwe Kolk, Drents Museum, Jozef-
kerk. Het zou logisch zijn als de gemeente Assen ook zou bijdragen aan de renovatie. De renovatie van de binnen-
stad is een belangrijk onderwerp voor het stadsbestuur. 
 
Het CvK gaat in gesprek met de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk om te vragen of zij voor de komende 
periode het met hen aangegane convenant willen verlengen met een inspanningsverplichting om voor deze verbou-
wing geld bijeen te brengen. Ook kan de stichting fondsen aanschrijven voor bijdragen voor de renovatie.  
 
Om te voorkomen dat het budget wordt overschreden, wordt voorgesteld met een taakstellend budget te werken. Er 
zal een goede investerings- en exploitatiebegroting moeten worden opgesteld.  
 
De AK gaat akkoord met een totale renovatie van het zalencentrum van de Jozefkerk en geeft het CvK de opdracht 
om, binnen een taakstellend budget, deze verbouwingsoptie uit te werken.  
 
Nieuw hoofd Kerkelijk Bureau 
Er is een nieuw hoofd Kerkelijk Bureau aangesteld. Deze persoon begint per 1 juni en zal zich niet alleen bezig hou-
den met de financiën, maar ook met opstellen van beleidsmatige notities e.d. Er volgt nog een kennismakingsronde 
met de medewerkers van het Kerkelijk Bureau. Na de verhuizing naar de Jozefkerk zal het Kerkelijk Bureau minder 
vaak open zijn.  
Het Kerkelijk Bureau gaat door met de werkzaamheden voor omliggende gemeentes. Deze werkzaamheden leveren 
per jaar € 25.000 op. 
Gienus de Klein en Janny Veldwisch gaan per 1 juni met pensioen. Zij nemen op 31 mei met een receptie (16.00 uur, 
De Bron) afscheid van het Kerkelijk Bureau.  
 
Ontmoeting Palestijnse gezinnen in de Jozefkerk 
Een groep Palestijnse vluchtelingen, afkomstig uit Syrië, huurt een keer per maand de zalen in de Jozefkerk voor 
ontmoeting en een maaltijd. Op zaterdag 7 april was de eerste bijeenkomst. Er waren ong. 80 mensen aanwezig ook 
Ernst Lutgert en Willem van de Vrede waren deze keer aanwezig. Het was een gezellige middag. De volgende bijeen-
komst is op 12 mei. 
 
7. Zaken uit CvD 
Kaarsenestafette INLIA 
INLIA bestaat dertig jaar. In juli wordt hier aandacht aan besteed door middel van een kaarsenestafette. De eerste 
kaars is in Groningen aangestoken en naar Emmen gebracht. Daarna gaat de kaars naar Zwolle en dan verder het 
land door. Individuele kerken kunnen ook meedoen met een kaarsenactie door het aansteken van een kaars met een 
logo. In de PGA doen wijkgemeenten De Drieklank en Vredenoord mee aan de kaarsenactie. 
 
DPA 
Het Diaconaal Platform Assen heeft een bijeenkomst georganiseerd over eenzaamheid. Er waren vertegenwoordigers 
van diverse welzijnsorganisaties aanwezig, zoals Vaart Welzijn, Humanitas, Budget Support. 8% van alle volwasse-
nen voelt zich wel eens eenzaam. Dit percentage wordt hoger als mensen ouder worden. Van de allochtonen voelt 
20% zich eenzaam. Een kleine commissie gaat in mei aan het werk om een concreet plan tegen eenzaamheid uit te 
werken. 
 
Diaconale avond 
Op 7 maart heeft de diaconie een avond georganiseerd waarbij diverse organisaties waar het CvD contact mee heeft, 
zoals Humanitas, Budget Support, Het Vakantiebureau, De Samaritaan, e.d. met elkaar in gesprek zijn gegaan. Alle 
diakenen van de PGA waren uitgenodigd en ook andere kerkenraadsleden. Het was een geslaagde avond. 
 
8. Zaken uit de Jeugdraad 
De Jeugdraad bestaat uit zeven personen en is een levendige raad. De leden van de Jeugdraad zijn onlangs twee 
keer bij elkaar geweest, een volgende vergadering staat voor 12 mei gepland. De aan te trekken professional voor 
jeugd en middengroepen is voor de Jeugdraad erg belangrijk. De inbreng van Wim Staal, die gestopt is als jeugdwer-
ker, wordt gemist. Op 24 april, bij de bespreking van het profiel van deze professional, zal een vertegenwoordiging 
van de Jeugdraad aanwezig zijn.  
Een aantal zaken liep niet erg soepel in de Jeugdraad, daar is een gesprek over geweest.  
Als Hemmo van der Wal niet aanwezig kan zijn bij de AK-vergadering zal hij vervangen worden door Jolanda Duker. 
 
9. Uit de wijken 
VVP 
Op 19 april is in Het Schakelveld een bijeenkomst over de ‘Winterreise’, een liederencyclus van Schubert. De Zwolse 
kunstenaar Thijs Kwakernaak heeft beelden naar aanleiding van de Winterreise gemaakt en is deze avond aanwezig. 
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Jozefkerk 
Op 8 april was de derde experimentele kerkdienst in het kader van de jonge kerk. De diensten zijn positief ontvangen, 
door jong en oud. Ds. Koopmans, die in de drie diensten voorging, vond het leuk om te doen. Er zijn nog meer men-
sen nodig om mee te werken aan de kerkdiensten. De beeldschermen in de Jozefkerk worden volop gebruikt. 
 
Vredenoord 
- In de Opstandingskerk waren in de Goede week prachtige vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. In de 
paasnacht werd een paaswake georganiseerd. Deze wordt afgesloten met het vieren van de Maaltijd van de Heer en 
een paasontbijt. In de nacht waren een aantal activiteiten, zoals een nachtwandeling, brood bakken, enz. 
- Op zondag 11 maart was in de Opstandingskerk een kerkdienst, waarin dames die zich bezighouden met mensen-
rechten te gast waren, onder wie de bisschop van Georgië, Rusudan Gotsiridze. Zij ging samen met ds. Helène van 
Noord voor in de kerkdienst. 
- Joke van Beveren is weer aan het werk. 
- Ds. Roeland Busschers werkt de komende tijd voor 30%. 
 
De Drieklank 

- Rond Pasen waren er mooie diensten. Bij de paaswake ging het brandalarm af. Er was gelukkig niets aan de hand. 
- Ds. Jan Ridderbos is op 7 maart overleden. 
 
10. Sluiting (VVP) 
Johan Dijks gaat voor in gebed. De vergadering wordt besloten met het zingen van lied 691, de verzen 1 en 2. 
 
De preses sluit de vergadering om 22.05 uur. 
 
 
 
 
Assen, 30 april 2018 
 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken   Scriba, Bert Smit 
 
 
 
 
Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 9 april 2018 
1. De AK gaat, met inachtneming van een aantal wijzigingen, akkoord met de door het moderamen opgestelde pro-
fielschets voor een nieuw aan te trekken professional voor de jeugd en middengeneratie. Op 24 april, in De Bron, 
wordt dit profiel besproken met vertegenwoordigers uit de jeugdraad en wijkgemeenten. 
2. De AK gaat akkoord met een renovatie van het zalencentrum van de Jozefkerk en geeft het CvK de opdracht om, 
binnen een taakstellend budget, deze verbouwingsoptie uit te werken. 
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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 zich buigen 
over hoeveel predikanten en 
kerkelijk werkers in de toe-
komst in de PGA nodig zijn 
en hoe de werkzaamheden 
over hen verdeeld kunnen 
worden, met als uitgangspunt 
dat in iedere wijkgemeenten 
één fulltime predikant werk-
zaam is. 
Ook zal een financiële werk-
groep worden gevormd. 

AK Sept. 2018 werk-
groepen samen-
stellen, okt/nov 
bijeenkomen 
werkgroepen 

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 September 2018 

9 april 3. Profielschets professi-
onele kracht jeugd en 
middengroepen 

De AK gaat, met inachtne-
ming van een aantal wijzigin-
gen, akkoord met de door het 
moderamen opgestelde pro-
fielschets voor een nieuw aan 
te trekken professional voor 
de jeugd en middengeneratie. 
Op 24 april wordt dit profiel 
besproken met vertegen-
woordigers uit de wijkge-
meenten. 

  

9 april 3. Profielschets professi-
onele kracht jeugd en 
middengroepen 

Nagaan of een tijdelijk con-
tract kan worden aangegaan 
met een predikant en of een 
proeftijd kan worden afge-
sproken. 

Ernst Lutgert 24 april 

9 april 6. Zaken uit het CVK De AK gaat akkoord met een 
totale renovatie van het za-
lencentrum van de Jozefkerk 
en geeft het CvK de opdracht 
om, binnen een taakstellend 
budget, deze verbouwingsop-
tie uit te werken 

  

 


