
Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Assen

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op 
maandag 22 oktober 2018 in De Bron

Aanwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Gerrit Drogt, Jolanda Duker, Thilla Franken (preses), Simon Goverse, 
Bert ten Klooster, ds. Peter van de Peppel, Gerard Schoep, Bert Smit (scriba), Jenneke Span, Wim Staal (diaconaal 
werker, agendapunt 3)
Afwezig: ds. Bert Altena, ds. Ron Koopmans, Erwin Kremer, Ernst Lutgert, Diedrik Pepping, Geert Warris
Notulist: Yvonne Lussenburg 

Voor de vergadering begint is er gelegenheid om de verbouwing van de Jozefkerk te bekijken. Jack Mans (Bouwbe-
drijf Rotteveel, Ruud Gijsbertsen, Bertus Middelbos en Willem van de Vrede zijn aanwezig om een rondleiding te ge-
ven en vertellen over de stand van zaken. De verbouwing ligt op schema.

1. Opening (De Drieklank)
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Wim Staal, die aanwezig is voor agendapunt 3. 

Ds. Peter van de Peppel opent de vergadering. In september is hij in Atlanta geweest, waar hij een kerkdienst heeft 
bijgewoond in de Ebenezer Baptist Church. In deze kerk is Martin Luther King predikant geweest. Het was erg boei-
end om een kerkdienst in deze kerk mee te maken. Ds. Van de Peppel laat beeld- en geluidsfragmenten zien en ho-
ren van deze kerkdienst en vertelt welke indruk deze dienst op hem heeft gemaakt. Hij leest een gebed voor dat Mar-
tin Luther King heeft geschreven. 

2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag
Mededelingen preses
De partner van ds. Ynte de Groot is op 19 oktober verleden. Ds. De Groot was in de jaren negentig predikant in de 
Opstandingskerk. De scriba zal namens de AK een condoleancebrief opstellen.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.

Rondvraag
Vanuit de benoemingscommissie zijn een aantal mededelingen. Deze worden geagendeerd bij punt 6, Zaken uit het 
CvK, Benoeming predikant jeugd en middengeneraties.

3. Jaarplan 2018-2019
F: Diaconaal, werken aan zorgzame kerk
Voor de bespreking van dit agendapunt is Wim Staal aanwezig. Hij heeft een notitie ter bespreking opgesteld, deze is 
door de scriba aan de aanwezigen verstuurd. De bijbeltekst uit Matteüs 25 over de zeven werken van barmhartigheid 
is inspiratiebron voor het beleidsplan van de diaconie. Voor de onderwerpen ‘armoede’ en ‘eenzaamheid’ wordt sa-
mengewerkt met het Diaconaal Platform Assen. Geprobeerd wordt om de zichtbaarheid van de kerk te vergroten. Eén
van de acties die daarvoor is gebruikt is de actie vakantietas van afgelopen zomer. Er zijn 300 vakantietassen uitge-
deeld. Daarvoor is samengewerkt met de Voedselbank. 

In mei heeft Wim Staal een workshop van de PKN bijgewoond over kinderen in armoede. Bij deze workshop werd 
aangeraden om bondgenoten te zoeken. In Assen zijn dit bijvoorbeeld de Voedselbank, Stichting Leergeld, de ge-
meente Assen. 

Geschat wordt dat in Assen ongeveer 1800 kinderen in armoede leven. Daarvan zijn er 300 à 400 kinderen bekend. 
Het is moeilijk om deze kinderen te vinden. Hoe herken je kinderen in armoede? Deze kinderen kunnen in onze eigen 
omgeving wonen. Mensen praten niet graag over hun (slechte) financiële situatie. Leerkrachten op scholen kunnen 
ouders informeren over de mogelijkheden voor financiële bijstand. Met de kanskaartactie, georganiseerd door het 
DPA, worden een aantal mensen bereikt. 

De gemeente Assen heeft een kindpakket ontwikkeld. Ouders kunnen daar terecht voor geld voor sport- en muziekac-
tiviteiten. Het is goed om aan te sluiten bij wat er al is, en er is al veel ontwikkeld voor kinderen in armoede. 
Het is niet voor alle mensen duidelijk waar ze terecht kunnen als zij problemen hebben en er is gêne om hulp te vra-
gen. In wijkkranten (in wijken waar deze uitkomt) en huis-aan-huisbladen kan informatie worden gegeven over organi-
saties waarbij mensen terecht kunnen als zij (financiële) problemen hebben. De informatie moet zo laagdrempelig mo-
gelijk worden gepresenteerd, want soms kunnen mensen deze informatie niet begrijpen (in Assen is 10% van de be-
volking laaggeletterd). Kinderen die in armoede opgroeien komen uit een bepaalde sociale omgeving. De problemen 
die er spelen zijn niet gemakkelijk op te lossen. Hoe krijg je kinderen los uit bepaalde patronen?
Exposure in de wijk is een methode om te kunnen vinden waar armoede is. Daarbij kunnen gemeenteleden zich be-
wust worden van wat er speelt in hun wijk. 
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Er wordt samengewerkt door de gemeente Assen, Actium, Vaart Welzijn, GKB. Vaart Welzijn organiseert per wijk net-
werkbijeenkomsten, eens in de vier tot zes weken. Bij deze bijeenkomsten kan de kerk zich aansluiten 

Hoe kunnen gemeenteleden worden ingeschakeld en betrokken worden bij het signaleren van armoede? Waar kan 
een iemand terecht als hij of zij armoede in zijn/haar omgeving signaleert? Het zou een goed idee zijn om op een vas-
te plaats in het Kerkblad en de website(s) van de PGA aan te geven waar je terecht kunt als je armoede of andere 
problemen in je omgeving signaleert. 

Door de kerk wordt al veel gedaan. De actie Vakantiegeld Samen Delen wordt jaarlijks door de PGA georganiseerd. 
Hiermee worden meer dan honderd gezinnen bereikt. Ook de samen-eten-projecten lopen erg goed. Belangrijk is om 
de activiteiten die worden georganiseerd en goed lopen naar buiten te brengen. Het geven van geld is niet altijd een 
goede oplossing. Het leren omgaan met geld is beter. Besproken moet worden welke mensen door de kerk bereikt 
kunnen worden. Dit kunnen ook mensen in eigen kring zijn. 
Grote problemen kunnen beter aan professionals worden overgelaten

Van de kinderen die meedoen aan het clubwerk van de PGA is 70-80% buitenkerkelijk. Daar kunnen ook kinderen 
aanwezig zijn die in armoede leven. Het clubwerk is laagdrempelig. Er zou een folder kunnen worden gemaakt van al 
het kinderclubwerk van de kerken in Assen, met daarin de plekken waar de clubs worden gehouden en de tijdstippen. 
Deze folder kan ook door Vaart Welzijn worden uitgedeeld. Vanuit het clubwerk kunnen kinderen in armoede bereikt 
worden. 

Gemeenteleden nemen artikelen mee voor de Voedselbank; zou het een idee zijn om ook kinderkleding in te zame-
len? Er worden schoenendozen voor kinderen in het buitenland gevuld, dit kan ook worden gedaan voor kinderen in 
de eigen omgeving. Het zou mogelijk zijn om op de websites en in folders aan te geven dat, als deelname aan activi-
teiten in financieel opzicht problemen geeft, hiervoor regelingen te treffen zijn.

In de wijken Lariks en Pittelo zou iets ontwikkeld kunnen worden. Het is belangrijk dat dit een concreet project is, dat 
nog niet wordt uitgevoerd door een andere organisatie.

De diaconie gaat met het besprokene in deze vergadering aan het werk. 
De preses bedankt Wim Staal voor zijn inbreng in de vergadering.

4. Verslag AK-vergadering 24 september 2018
Pag. 2, punt 3: Presentatie jaarplan 2018-2019, 28 januari 2019
Werkgroep gebouwen: Simon Goverse heeft hierin namens Vredenoord zitting. De overige leden van deze werkgroep
zijn nog niet bekend. Het moderamen CvK zal de AK een voorstel doen wie verder zitting kunnen hebben in deze 
werkgroep. De werkgroep predikanten (waarvan namens Vredenoord Gerard Schoep deel uitmaakt): ds. Peter van de
Peppel zal namens het ministerie van predikanten zitting nemen in deze werkgroep. Jenneke Span zal dit doorgeven 
aan het CvK. 

Het verslag wordt, met dank aan de notuliste, ongewijzigd goedgekeurd.

5. Ingekomen (+ uitgegane) stukken
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de lijst ingekomen en uitgegane stukken.

Er is vandaag een uitnodiging ontvangen van de Stichting Present voor een contactavond in de Opstandingskerk op 
woensdag 21 november. Vertegenwoordigers van de wijkdiaconieën zullen daarbij aanwezig zijn. 

6.a. Zaken uit CvK
Kerkbalans
De voorbereiding voor de Actie Kerkbalans 2019 is begonnen.

Predikant jeugd en middengroepen
Omdat er geen geschikte proponent is gevonden voor deze functie, benadert Evert Jan Hazeleger (Mobiliteitsbureau 
PKN) predikanten die geschikt kunnen zijn voor deze functie. Namen voor geschikte kandidaten konden tot 1 oktober 
aan hem worden doorgegeven. De vacaturetekst is aangepast en op de website van de PKN geplaatst. 
De benoemingscommissie vraagt zich af of er een kerkelijk werker kan solliciteren op deze functie. In de AK is beslo-
ten om een predikant voor deze functie te zoeken. Ook de vertegenwoordigers uit de wijken die op 24 april 2018 bij el-
kaar zijn gekomen om de vacaturetekst te bespreken en het ministerie van predikanten zijn voorstanders van een pre-
dikant. De AK geeft aan dat voorlopig wordt gezocht naar een predikant. 

Voor het beroepen van een predikant op tijdelijke basis voor de periode die door de AK is vastgesteld is een verzoek 
naar de classis verzonden. De classis geeft echter aan dat hiervoor eerst advies gevraagd dient te worden aan het 
CCBB. Voor het aanvragen van dit advies is een financiële onderbouwing nodig. Verdere actie volgt.
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Mededelingen uit de benoemingscommissie
De benoemingscommissie wil de doelgroep voor de predikant, jeugd en middengeneratie, betrekken bij de keuze. De 
kandidaten zal worden gevraagd om een presentatie te geven voor de benoemingscommissie en vertegenwoordigers 
uit de jeugd en middengeneratie voordat de benoemingscommissie in gesprek gaan met de kandidaten. 
Ds. Bert Altena is technisch voorzitter van de benoemingscommissie
De benoemingscommissie heeft een aantal vergaderdata vastgesteld.

AVG
Er is voor de PGA één privacyverklaring opgesteld. Deze is bijna klaar. Er wordt door de werkgroep die zich met de 
AVG bezighoudt, nog een aantal praktische punten uitgewerkt. Daarna wordt de privacyverklaring naar het CvK en de
AK gestuurd ter goedkeuring. De wijkkerkenraden hoeven deze verklaring niet opnieuw vast te stellen, want vertegen-
woordigers uit de drie wijkgemeenten hebben gezamenlijk meegewerkt aan deze verklaring. De Sionsgemeente en 
VVP kunnen, als zij dat willen en voor zover van toepassing, gebruik maken van de opgestelde privacyverklaring. 

6.b. Besluit tot aanvaarding nalatenschap
De AK besluit de nalatenschap van dhr. W.W. Fokkema beneficiair te aanvaarden. Een deel van de nalatenschap is 
bestemd voor De Ontmoeting. Het CvK zal deze nalatenschap conform de geldende regels in de PGA behandelen. 

7. Zaken uit CvD
Op zondag 21 oktober was de eerste collecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving op Sulawesi. De op-
brengst is nog niet bekend, maar lijkt hoog te zijn. De diaconie verdubbelt de opbrengst van deze collecte.

8. Zaken uit de Jeugdraad
Op 17 maart 2019 geeft van Matthijs Vlaardingerbroek twee voorstellingen, één voor kinderen van 0-12 jaar en één 
voor de jeugd van 12-20 jaar. Er zal veel aandacht aan de pr voor deze voorstellingen worden gegeven.

De Jeugdraad heeft drie boekenkasten gekocht, voor elke wijkgemeente één. Deze worden gevuld met boeken ge-
richt op jongeren van 12-20 jaar, waar zij informatie kunnen vinden voor het voorbereiden van diensten e.d. Aange-
schaft zijn o.a. gebedenboeken, inhoudelijke dagboeken, materiaal van het YMCA en JOP. Er is overleg geweest met 
de jeugdouderlingen van de drie wijkgemeenten over de plek waar deze boekenkasten kunnen worden geplaatst. Als 
de kasten worden geplaatst zal daar publiciteit aan worden gegeven, bijvoorbeeld met een artikel in het Kerkblad.

De Tienerdiensten van de Jozefkerk worden tijdens de verbouwing van het zalencentrum gehouden in het Open Huis.

9. Uit de wijken
VVP
Geen bijzonderheden.

Jozefkerk
- Er was een leuk kerkenraadsuitje naar Bourtange.
- Namens de kerkenraad van de Jozefkerk zal René de Vries zitting nemen in de Werkgroep Economie en Geloof.

Sionsgemeente
- Het winterwerk is weer gestart.
- De samenwerking met De Schulp verloopt wat beter.
- Twee mensen volgen belijdeniscatechisatie bij de predikant.

Vredenoord
- De startweek en startzondag hebben plaatsgevonden. Er waren helaas weinig mensen uit de Opstandingskerk bij 
deze viering in de Adventskerk.
- Er is een nieuwe jeugddiaken bevestigd.
- De commissies vieren en vierplekken zijn benoemd.

De Drieklank
- Op donderdag 18 oktober was een gemeenteavond in Kloosterveen, waarvoor alle leden uit Kloosterveen waren uit-
genodigd om te praten over de toekomst van deze wijk en de huisvesting. Helaas waren er weinig leden in de leef-
tijdsgroep 30-40 jaar aanwezig. Er wordt voor beide onderwerpen een werkgroep geïnstalleerd.

11. Sluiting (De Drieklank)
Tot slot wordt gezongen: ‘We shall overcome’.

De preses sluit de vergadering om 21.40 uur.
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Assen, 26 november 2018

Preses, Thilla Franken Scriba, Bert Smit

Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 22 oktober 2018
1. AK besluit de nalatenschap van dhr. W.W. Fokkema beneficiair te aanvaarden.

Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad

Vergaderdatum Agendapunt Wat Wie Wanneer klaar
22 januari 2018 3. Beleidsplan 

2018-2022
Een werkgroep gaat zich bui-
gen over het aantal predikan-
ten en kerkelijk werkers dat in
de toekomst in de PGA nodig
is en de verdeling van de 
werkzaamheden den, met als
uitgangspunt dat in iedere 
wijkgemeenten één fulltime 
predikant werkzaam is.
Ook zal een financiële werk-
groep worden gevormd.

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

30 april 3. Beleidsplan 2018-
2022 
Duurzaamheid

De werkgroep Economie en 
Geloof ontwikkelt een plan op
het gebied van duurzaamheid
in samenwerking met de AK.

2022

30 april 5. Verslag AK-vergade-
ring 9 april

De AK neemt er nota van dat 
de aanstelling van een predi-
kant voor de jeugd en mid-
dengeneratie consequenties 
heeft voor de begroting van 
2018.

2 juli 3. Verbouwing Jozefkerk De AK stemt in met de ver-
bouwing van de Jozefkerk en
met de financiering zoals ge-
presenteerd in de investe-
rings- en exploitatiebegroting.

2 juli 4. Beleidsplan De AK vraagt de werkgroep 
communicatie om een plan 
op te stellen. In het najaar 
van 2018 zal hierover weer 
gesproken worden in een AK-
vergadering. 

Werkgroep 
communicatie

Najaar 2018

24 september 3. Presentatie jaarplan 
2018-2019

Gerard Schoep neemt zitting 
in de werkgroep toekomst 
predikanten. Dit onderwerp 
komt op 28 januari 2019 aan 
de orde. Het CvK stuurt hem 
een Excel sheet toe.

Gerard Schoep/
CvK

28 januari 2018

22 oktober 6b. Zaken uit CvK AK besluit de nalatenschap 
van dhr. W.W. Fokkema be-
neficiair te aanvaarden.
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