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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op  
maandag 26 november 2018 in De Bron 
 
Aanwezig: ds. Bert Altena (tot en met het punt ‘Opening PopUpwinkel’), Gerrit Drogt, Simon Goverse, Bert ten Kloos-
ter, ds. Ron Koopmans, Erwin Kremer, Ernst Lutgert, Jan Bernard Oostwoud (Vaart Welzijn, tot en met agendapunt 
3), ds. Peter van de Peppel (waarnemend preses), Diedrik Pepping, Gerard Schoep, Geert Sloots (penningmeester 
CvD), Bert Smit (scriba), Jenneke Span (vanaf agendapunt 4), ds. Elly Veldman (ouderenpastor), Geert Warris  
Afwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Thilla Franken (preses) 
Notulist: Yvonne Lussenburg  
 
1. Opening (Jozefkerk) 
De waarnemend preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder ds. Elly Veldman (ouderenpastor) en Jan Ber-
nard Oostwoud (Vaart Welzijn) die aanwezig zijn voor agendapunt 3, Jaarplan 2018-2019, ouderen/senioren.  
 
Ds. Ron Koopmans opent de vergadering met het lezen van Spreuken 3:5 (Vertrouw op de Heer met heel je hart, 
steun niet op eigen inzicht.) en het toelichtende gedeelte uit het boek ‘Even Stil, wijsheid uit Spreuken voor het ope-
nen en sluiten van bijeenkomsten’ van Wim Jansen. 
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
Mededelingen waarnemend preses 
Mw. Bep Scholllaardt is na 50 jaar gestopt met haar werkzaamheden als preekvoorziener. Zij zal een kerkelijke on-
derscheiding ontvangen. Deze wordt rond de nieuwjaarsreceptie aan haar uitgereikt.  
 
Vaststellen agenda 
Ds. Bert Altena zal na agendapunt 3 een mededeling doen over de kerkelijke PopUpwinkel ‘Mooi Verhaal’.  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Jaarplan 2018-2019 
D1: Ouderen/senioren 
Voor de bespreking van dit agendapunt is ds. Elly Veldman aanwezig. Met een powerpointpresentatie licht zij haar 
uiteenzetting toe. Zij werkt voor 50% als ouderenpastor in de PGA, voornamelijk voor de wijkgemeenten De Drieklank 
en de Jozefkerk en in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ze heeft contact met de geestelijk verzorgers van deze huizen. 
Zij is niet werkzaam voor alle ouderen in Assen. 
Zij bezoekt ouderen, doet kringwerk en stuurt contactpersonen aan. Zij gaat in kerkdiensten voor, voornamelijk in  
De Slingeborgh, De Bron en De Ontmoeting. Ouderen die thuis wonen, vallen onder de wijkpredikanten. Op dit mo-
ment is haar 50%-aanstelling voldoende voor de werkzaamheden. 
 
Een kerkelijke gemeente is uniek, hierin zijn mensen van alle leeftijden met elkaar en de Heer verbonden. We staan 
op de schouders van hen die ons voorgingen, die het geloof hebben doorgegeven. Ieder kerklid heeft iets te geven en 
te ontvangen.  
 
Voor intergenerationeel kerkenwerk zijn ook betrokken jongeren nodig. Er is een onbalans in aantallen in de PGA: er 
zijn meer ouderen. 40% van het aantal leden is ouder dan 65. De vergrijzing zet voort en dat leidt binnen afzienbare 
tijd tot afname van het aantal actieve en financieel meest bijdragende leden. Vergrijzing wordt een probleem ge-
noemd, maar kan het groeiend aantal oudere gemeenteleden ook als kans gezien worden? 
 
Over het ouderenwerk is veel te zeggen. Senioren vormen een omvangrijke groep binnen de PGA. Deze groep ver-
dient de aandacht en betrokkenheid die bij deze levensfase past. Oudere leden zijn vaak (nog) loyaal aan de kerk.  
 
Mensen leven langer en blijven langer vitaal. Vitale ouderen dragen veel bij aan het kerkenwerk. Ze leggen bezoeken 
af en werken mee aan de kerkdiensten. Door hun levens- en werkervaring hebben zij de kerk veel te bieden. En: wat 
kan de kerk hén bieden? Bijvoorbeeld aandacht voor hun levensfase, toerusting voor de taken die zij doen en ruimte 
voor spiritualiteit in deze levensfase.  
 
Er is een groep kwetsbare ouderen, die in groeiende mate afhankelijk van zorg is. Zij wonen thuis (met mantelzorgers, 
die ook de aandacht van de kerk nodig hebben), in verzorgings- en verpleeghuizen. Een plaats krijgen in een verzor-
gingshuis is steeds moeilijker. Er is daar geen geestelijke verzorging. Deze wordt verzorgd door de wijkpredikant of 
ouderenpastoor. Voor de geestelijke zorg is voor kerkleden, naast de eigen pastor van de kerk, geestelijke verzorging 
aanwezig. Deze kwetsbare ouderen vragen niet snel om aandacht. Zij krijgen aandacht van de bezoekmedewerkers, 
van ouderling/pastoraal werkers, de predikant of kerkelijk werker. Diakenen kunnen praktische hulp bieden bij het 
aanvragen van hulp; invullen van formulieren wanneer de familie dit niet kan doen.  
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Het lijkt vaak alsof kwetsbare ouderen alleen maar ontvangen, iets van de kerk nodig hebben. Hoe krijgen we oog 
voor wat zij te geven hebben? Door aandacht te hebben voor het levensverhaal, kan samen met anderen worden 
gewerkt aan een levensboek, met daarin óók aandacht voor het geloofsaspect. Welke blikrichting hebben: is deze 
levensfase een finale of een epiloog? Finale: hoort wezenlijk bij de ‘race’, het is een belangrijk onderdeel. Epiloog: een 
naschrift, kijkt terug op iets dat al afgerond is.  
 
Veel vragen rond zingeving worden voor kwetsbare of zeer oude ouderen actueel. Welke plek neemt hun geloof/hun 
levensbeschouwing in. Hebben ze daar nu steun aan of hindert het hen bij de vragen die ze hebben. Vragen zoals 
wat is mijn plek/de waarde van mijn leven, het hoeft voor mij niet meer: ‘mag ik dat wel zeggen...?’ Omgaan met men-
sen die hun leven als voltooid zien, zowel degenen die rustig of opstandig hun einde afwachten als degenen die zoe-
ken naar manieren om hun leven te laten beëindigen. Hoe gaan we daar mee om? 
 
Het gesprek over vragen over het levenseinde is moeilijk voor bezoekers. Daarom is het belangrijk om vrijwilligers toe 
te rusten en om ze te leren signaleren. Kennis is nodig over wat euthanasie is en wat niet. Euthanasie is voor de ene 
gelovige een uitkomst, voor de andere een gruwel. In de plaatselijke kerk is het gesprek en scholing rond ethische 
vragen nodig. 
 
Naar aanleiding van de uiteenzetting van ds. Veldman wordt opgemerkt dat wat in de wandelgangen verzorgingshuis 
wordt genoemd, voor de wet een verpleeghuis is. In verpleeghuizen is een wettelijke verplichting tot het aanbieden 
van geestelijke zorg. Door de regering wordt geld beschikbaar gesteld voor geestelijke verzorging voor ouderen die 
thuis wonen. Als de geestelijke zorg wordt overgelaten aan de kerken waar mensen lid van zijn, krijgen alleen leden 
van kerken geestelijke verzorging, en geldt dit niet voor mensen die geen lid zijn van een kerk.  
 
Wordt er samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties? Dit is nog maar beperkt het geval, maar er wordt 
contact gezocht met Vaart Welzijn. Dit is van belang om mensen naar allerlei activiteiten te kunnen verwijzen, zoals 
de maaltijdprojecten in de kerken. De kerk kan niet alles en ook de maatschappelijke organisaties kunnen dat niet. 
Beiden kunnen van samenwerking profiteren. De wijkdiaconie van De Drieklank werkt in Lariks/Pittelo samen met 
Vaart Welzijn.  
 
Hoe kan de wederkerigheid vorm worden gegeven, zodat ouderen het gevoel krijgen dat ze ertoe doen? De maat-
schappij is hier nog niet op ingericht, hier kan nog veel worden gedaan. In landen waar mensen zeer oud worden, 
zoals in Japan blijven mensen, ongeacht hun leeftijd, een rol van betekenis spelen.  
De ouderen van nu worden de stille generatie genoemd, ze zullen niet snel om hulp vragen. Wat kan aan ouderen 
worden gevraagd dat passend is bij hun mogelijkheden? Er moet worden gezocht naar nieuwe wegen. Als mensen 
zich terugtrekken uit het openbare leven ligt eenzaamheid op de loer. Als je bezigheden wegvallen, wat is je leven dan 
nog waard? Het is belangrijk om na te denken hoe hiermee kan worden omgegaan. 
 
Opening PopUpwinkel Mooi Verhaal 
Ds. Bert Altena deelt mee dat op vrijdagavond 7 december om 19.30 uur de vierde editie van de Popupwinkel Mooi 
Verhaal wordt geopend door Thilla Franken. Op 8 december is het mogelijk om in de winkel brieven te schrijven voor 
Amnesty International. Er worden weer producten verkocht voor goede doelen. Er is dit jaar geen stamtafel maar een 
dorpsplein in een kerstmarkt. Er is weer een uitgebreid activiteitenprogramma. 
Op eerste kerstdag verzorgt ds. Altena op de ijsbaan op het Koopmansplein een kerkdienst, met o.a. een dj, met als 
thema: ‘Mooi Verhaal op glad ijs’.  
De nieuwjaarsreceptie van de PGA vindt ook in 2019 plaats in de PopUpwinkel.  
De diaconie staat garant voor de onkosten. Ds. Altena gaat op zoek naar lokale fondsen.  
 
4.a. Begroting 2019 PGA  
Erwin Kremer, penningmeester van het CvK, licht de begroting 2019 toe. Het voorwoord van de begroting ligt een 
aantal zaken toe. De inkomsten van de PGA lopen terug omdat het aantal gemeenteleden daalt. Hierdoor ontstaat 
ook een lagere opbrengst van het vermogen. 
- De verbouwing van de Jozefkerk is niet terug te vinden in de begroting 2019. De vermogensopbrengsten worden 
door de verbouwing lager. 
- De begroting is gebaseerd op de werkelijkheid. Daardoor komt deze uit op een tekort van € 215.995. 
- Over vier jaar gaat een aantal predikanten met emeritaat. Dit zal leiden tot een positievere begroting.  
- In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een structurele teruggang van het aantal gemeenteleden. 
Deze meerjarenbegroting, die door Evert Jan Stokking is opgesteld, wordt door hem steeds aangepast aan de huidige 
situatie.  
- Er wordt vanaf de jaarrekening 2018 gewerkt met een nieuw systeem voor begrotingen en jaarrekeningen: FRIS 
(Financieel Rapportage en Informatie Systeem), van de PKN.  
- Er kan nog geen prognose worden gemaakt voor de jaarrekening 2018. Door de personeelswisseling op het Kerke-
lijk Bureau is dat nu niet mogelijk. Het CvK neemt de suggestie voor een prognose voor de jaarrekening mee. 
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- Onder administratief personeel is een bedrag opgenomen voor beleidsondersteuning. Hier is door het CvK bewust 
voor gekozen. Het hoofd Kerkelijk Bureau zorgt voor beleidsondersteuning en wordt op uurbasis ingehuurd voor een 
contractueel maximum van twintig uur per week. 
- Voor de nieuwe predikant voor jeugd en middengeneratie is een bedrag van €80.000 begroot, want hij of zij zal pas 
in de loop van 2019 aan het werk kunnen gaan in de PGA. Deze predikant wordt in de komende vijf jaar betaald uit de 
opbrengst van de verkoop van de pastorieën.  
- Met ingang van 2019 krijgen vrijwilligers in alle wijkgemeenten die erg veel doen voor de kerk, zoals coördinatoren, 
huismeesters e.d., een vrijwilligersvergoeding. Dit was al het geval voor een aantal vrijwilligers. Met de vrijwilligers 
wordt een vrijwilligerscontract volgens het PKN-model afgesloten. 
- Op de begroting komt een incidentele post betreffende een nalatenschap voor. Deze nalatenschap, die door de AK 
beneficiair aanvaard is, wordt verdeeld conform de door de AK opgestelde regeling voor nalatenschappen: 25% voor 
De Drieklank (t.b.v. Kloosterveen) en 75% voor de algemene middelen. Hieruit worden de kosten voor kerkgebou-
wen/predikanten e.d. voor de wijk betaald. 
- Verhoging bovenwijkse schoonmaakkosten: het Kerkelijk Bureau werd schoongehouden door een vrijwilliger. Deze 
moest om gezondheidsredenen met haar werkzaamheden stoppen. Deze werkzaamheden worden nu, d.m.v. uitbrei-
ding van uren, door een professionele schoonmaker die al bij de PGA in dienst is, verricht.  
 
De waarnemend preses bedankt het College van Kerkrentmeesters en het Kerkelijk Bureau voor het werk dat is ver-
zet om de begroting 2019 op te stellen. De AK stelt de begroting voor 2019 van de PGA, conform het voorstel van het 
CvK, vast. 
 
4.b. Abonnementsprijs Kerkblad 
De AK besluit, met één stem tegen, de abonnementsprijs voor het Kerkblad in 2019 met €1, te verhogen naar een 
bedrag van €24,50. 
 
5. Begroting 2019 CvD 
Geert Sloots, penningmeester van het CvD, licht de begroting 2019 toe. 
Het is de bedoeling dat het bedrag dat ontvangen is na de verkoop van de HDB in twintig jaar zou worden opgemaakt. 
De begrote bedragen in 2019 zijn lager dan het tekort van €65.000 dat in dit kader nodig zou zijn. 
Ook de diaconie heeft te maken met minder inkomsten omdat het aantal kerkleden terugloopt.  
De verkoop van fondsen levert soms verlies op. De fondsen waarin geïnvesteerd wordt moeten 100% maatschappe-
lijk verantwoord en 60% duurzaam zijn.  
De begrote uitgaven in 2019 zijn iets minder dan in 2018. 
Wim Staal (diaconaal werker) is minder uren voor de diaconie gaan werken in 2017. Hij gaat per 31 december uit 
dienst. Er wordt gezocht naar een nieuwe diaconaal werker. Het begrote bedrag voor een diaconaal werker is p.m. 
 
De waarnemend preses bedankt het College van Diakenen en het Kerkelijk Bureau voor al het werk dat is verzet om 
de begroting 2019 op te stellen. De AK stelt de begroting voor 2019 van de diaconie conform het voorstel van het CvD 
vast.  
 
6. Vaststellen collecterooster 2019 
Op Hemelvaartsdag worden er twee diensten gehouden, één in de Jozefkerk en één in de Gouverneurstuin. De doe-
len van de collectes tijdens deze diensten zijn verschillend. Het doel van de collecte in de Gouverneurstuin wordt door 
de voorbereidingscommissie van deze dienst in de loop van 2019 vastgesteld.  
Het collecterooster voor 2019 word vastgesteld conform het voorstel.  
 
7. Verslag AK-vergadering 22 oktober 2018 
Pag. 2, Verslag AK-vergadering 24 september 2018 
Werkgroep gebouwen: Simon Goverse heeft hierin niet namens de AK zitting, maar namens Vredenoord. In de werk-
groep predikanten heeft Gerard Schoep namens Vredenoord zitting. 
 
Het verslag wordt, met inachtneming van deze wijziging, vastgesteld. 
 
8. Ingekomen (+ uitgegane) stukken 
3.g. Mail ds. Helène van Noord n.a.v. seminar Vertrouwenspersoon 
Ds. Van Noord stelt de vraag of er in Assen een vertrouwenspersoon is/wordt aangesteld voor gemeenteleden die te 
maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Op dit moment is er geen vertrouwenspersoon. Het is een goede 
gedachte om wel een vertrouwenspersoon in de PGA aan te stellen. De landelijke organisatie heeft gedragscodes 
hiervoor, maar dit kan soms te ver weg zijn. Het is goed om een verhaal te kunnen delen wat dichter bij huis. Jenneke 
Span zal nagaan hoe dit in andere gemeenten is geregeld. In de PGA zou een SMPR-map (meldpunt seksueel mis-
bruik in de kerk) aanwezig moeten zijn.  
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VOG 
Van alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen zou een VOG moeten worden aangevraagd. Omdat in allerlei 
andere organisaties wel een VOG moet worden aangevraagd zou dit in de kerk ook moeten, hoewel het moeilijk kan 
zijn om een VOG voor medegemeenteleden aan te vragen. Jenneke Span gaat na wat de PKN als richtlijn geeft.  
 
9. Zaken uit CvK 
Werkgroepen gebouwen en predikanten 
In de werkgroep predikanten hebben zitting: Gerard Schoep (Vredenoord), Willem van de Vrede (Jozefkerk), ds. Peter 
van de Peppel (De Drieklank), Jenneke Span (hoofd Kerkelijk Bureau) en een vertegenwoordiger van het CvK. 
In de werkgroep gebouwen hebben zitting: Simon Goverse (Vredenoord), Peter Stam (Jozefkerk), Jenneke Span 
(hoofd Kerkelijk Bureau), Ruud Gijsbertsen, een vertegenwoordiger namens CvK (waarschijnlijk Ernst Lutgert). Henk 
Dimmendaal (voorzitter wijkgemeenten De Drieklank) geeft z.s.m. door wie namens De Drieklank zitting neemt in 
deze commissie. Evert Jan Stokking zal aanwezig zijn bij één van de eerste vergaderingen van deze werkgroepen om 
een beeld te geven van de cijfers.  
De werkgroep predikanten zal in de AK-vergadering op 28 januari 2019 een inleiding verzorgen. 
 
Aanvraag bij provincie Drenthe renteloze lening verbouwing Jozefkerk 
Bij de provincie Drenthe is een aanvraag ingediend voor een laagrentende lening van €300.000. Helaas kon de pro-
vincie slechts een laagrentende lening van €50.000 verstrekken. 
Later in het gesprek werd positiever gereageerd. Als de aannemer een leerbedrijf wordt, kan er een hogere lening 
verstrekt worden van €50.000 extra met een lage rente. M.a.w., in totaal een laagrentende lening van €100.000. Wel-
licht zijn er mogelijkheden zijn voor subsidies voor een bedrag van €200.000. Voor het bedrag dat de asbestsanering 
heeft gekost, is uiteindelijk een hoger lenings- c.q. subsidiebedrag aangevraagd. 
Half december wordt dit besproken in het college van GS.  
 
Predikant jeugd en middengeneratie 
Er is een kandidaat gevonden die predikant is, en die mogelijk zou willen solliciteren naar de functie predikant jeugd 
en middengeneratie in de PGA. Hierover is na donderdag 29 november meer bekend.  
 
Om de keuze voor de benoemingscommissie groter te maken, wordt voorgesteld om toch ook de mogelijkheid te ge-
ven dat hbo’ers kunnen solliciteren naar deze functie. De voordelen van een hbo’er zijn dat deze meer oplei-
ding/ervaring heeft met groepswerk en met veel praktische aspecten van het werken met jeugd/middengeneratie. De 
kosten voor een hbo’er zijn lager. Het contract met een hbo’er is gemakkelijker door de PGA af te sluiten. De PGA-
vacature is erg geschikt voor een hbo’er. Met een hbo’er kan een proeftijd worden aangegaan van twee maanden. Dit 
is wettelijk geregeld.  
 
Opgemerkt wordt dat voor het collegiaal contact een predikant de voorkeur kan hebben. Misschien heeft een hbo’er 
iets minder aanzien dan een predikant. Een predikant heeft vaak een bredere visie. De wens voor een predikant was 
breed gedragen. Maar de vraag terugkoppelen naar alle betrokkenen kost veel tijd. De AK moet daarom deze beslis-
sing nemen.  
 
De AK besluit dat, als er geen predikant kan worden gevonden om de vacature voor predikant jeugd en middengene-
ratie te vervullen, de vacaturebeschrijving zal worden omgezet naar een voor een hbo’er. 
 
10. Zaken uit CvD 
Diaconaal werker 
Wim Staal stopt per 31 december 2018 met zijn werkzaamheden als diaconaal werker. Het CvD zal zijn inbreng mis-
sen. Er wordt gezocht naar een vervanger. 
 
Gesprek met gemeente Assen 
Op 17 december wordt het gesprek met de gemeente Assen voortgezet. Voorstellen die dan o.a. worden gedaan zijn:  
- de gemeente Assen stelt een kinderombudspersoon aan. Dit kan niet door de diaconie worden verzorgd, omdat hier 
specifieke kennis voor nodig is.  
- In samenwerking met Solidair Groningen/Drenthe wordt een scholingsproject gestart over eenzaamheid: ieder kind 
telt mee. 
 
Diaconaal Platform Assen 
Het DPA is bezig met het project Sensoor, een luisterend oor voor mensen die hier behoefte aan hebben. 
 
Budget Support 
Na een zoektocht van enkele maanden is Budget Support weer operationeel. De Sociale Winkel en het Consulenten-
team zijn actief in Assen en ondersteunen inwoners die dat nodig hebben. Het aantal ondersteuningsverzoeken 
neemt toe. De sinterklaasactie heeft veel nieuwe bezoekers getrokken. Veel media aandacht en belangstelling van 
organisaties voor het werk van Budget Support geven een nieuwe impuls aan het werk. Er komt constructieve sa-
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menwerking van de grond o.a. met Vaart Welzijn. Inmiddels is er een nieuw bestuur geïnstalleerd. Bestuursleden 
vertegenwoordigen Budget Support in externe overleggen zoals bijvoorbeeld in het Sociaal Netwerk Assen. 
 
11. Zaken uit de Jeugdraad 
- In Kerkblad 23 is het hoofdartikel gewijd aan de Jeugdraad. 
- Op 17 maart 2019 geeft 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. 
- Geert Warris bezoekt de wijkkerkenraden. Hij heeft de wijkkerkenraad van de Jozefkerk al bezocht.  
- De Jeugdraad heeft een anonieme gift gekregen. 
- De Jeugdraad heeft boekenkasten voor de wijkgemeenten aangeschaft, die worden  gevuld met boeken gericht op 
jongeren van 12-20 jaar. Zij kunnen  informatie vinden voor het voorbereiden van diensten e.d. Aangeschaft zijn o.a. 
gebedenboeken, inhoudelijke dagboeken, materiaal van de YMCA en JOP. 
- Op vrijdag 14 december zal de Jeugdraad zich presenteren in de kerkelijke PopUpwinkel Mooi Verhaal. De boeken-
kasten zullen dan worden onthuld. 
 
12. Uit de wijken 
Vredenoord 
- Op 25 november was er een goed bezochte Oosterhuisvesper in de Adventskerk. 
- Ds. Roeland Busschers blijft voorlopig voor 50% werken. 
- Joke van Beveren, die hem voor een deel vervangt, heeft per 1 december een nieuwe baan gekregen en zal  
ds. Busschers niet meer voor een deel kunnen vervangen. 
- Uitvaartbegeleiding: in Vredenoord is een telefoonnummer voor uitvaartverzorgers dat dag en nacht bereikbaar is.  
- Het clubwerk in Vredenoord is helaas gestopt vanwege gebrek aan leiding. 
 
De Drieklank 
- Op 25 november was een mooie dienst in het kader van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er waren veel fami-
lieleden en vrienden aanwezig. Het was voor hen een vorm van kerkproeverij. 
- De schoolkerkdienst met Het Kompas was erg geslaagd. Er waren 50 à 60 kinderen aanwezig.  
- Ds. Van de Peppel heeft een avond over Daniel Lohues georganiseerd. Daarbij waren 50 mensen aanwezig. Een 
avond die voor herhaling vatbaar is. 
Op 1 november is in De Ontmoeting Sint Maarten gevierd. 
 
Sionsgemeente 
- Op 25 november stond de kerkdienst in het teken van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De dienst werd geleid 
door de eigen predikant.  
- Jaap Otten (voor twee jaar) en Bert ten Klooster (voor vier jaar) hebben hun ambtstermijn verlengd. Er zal nog een 
uitnodiging voor de bevestigingsdienst worden verstuurd. 
 
Jozefkerk 
Op 25 november was Eeuwigheidszondag. Er waren veel mensen aanwezig in de dienst. Na de dienst kon er koffie 
worden gedronken in het parochiehuis, vanwege de verbouwing van het zalencentrum van de Jozefkerk.  
- Op 16 december wordt een nieuwe ouderling kerkrentmeester bevestigd. 
- Op 14 november was er een avond van de Jonge kerk. Er waren 20 à 25 mensen aanwezig. 
- De voorbereidingen voor Kerken in kaarslicht zijn in volle gang. 
 
13. Sluiting (Jozefkerk) 
De vergadering wordt besloten met het bidden van het Onze Vader. 
 
De waarnemend preses sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
 
 
Assen, 28 januari 2019 
 
 
 
Preses, Thilla Franken    Scriba, Bert Smit 
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Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 26 november 2018 
1. De AK stelt de begroting voor 2019 van de PGA conform het voorstel van het CvK vast. 
2. De AK besluit, met één stem tegen, de abonnementsprijs voor het Kerkblad in 2019 met €1, te verhogen naar een 
bedrag van € 24,50. 
3. De AK stelt de begroting voor 2019 van de diaconie conform het voorstel van het CvD vast. 
4. Het collecterooster voor 2019 word vastgesteld conform het voorstel. 
5. De AK besluit dat, als er geen predikant kan worden gevonden om de vacature voor predikant jeugd en middenge-
neratie te vervullen, de vacaturebeschrijving zal worden omgezet naar een hbo’er 
 

Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad 
 

Vergaderdatum Agendapunt Wat Wie Wanneer klaar 

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-
vergadering 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 
gepresenteerd in de investe-
rings- en exploitatiebegroting. 

  

2 juli 4. Beleidsplan De AK vraagt de werkgroep 
communicatie om een plan 
op te stellen. In het voorjaar 
van 2019 zal hierover weer 
gesproken worden in een AK-
vergadering.  

Werkgroep  
communicatie 

Voorjaar 2019 

26 november 4.a. Begroting 2019 PGA De AK stelt de begroting voor 
2019 van de PGA vast. 

  

26 november 4.b. Abonnementsprijs 
Kerkblad 

De AK besluit de abonne-
mentsprijs voor het Kerkblad 
in 2019 te verhogen naar een 
bedrag van €24,50. 

  

26 november 5. Begroting 2019 
 diaconie 

De AK stelt de begroting voor 
2019 van de diaconie vast. 

  

26 november 6. Vaststellen collec-
terooster 2019 

Het collecterooster voor 2019 
word vastgesteld. 

  

26 november 8. Ingekomen en uitge-
gane stukken 

Bij PKN nagaan wat de richt-
lijnen zijn voor het aanstellen 
van een vertrouwenspersoon 
en voor het aanvragen van 
een VOG 

Jenneke Span  

26 november 10. Zaken uit CvK De AK besluit dat, als er 
geen predikant kan wor-
den gevonden om de va-
cature voor predikant 
jeugd en middengeneratie 
te vervullen, de vacature-
beschrijving zal worden 
omgezet naar een hbo’er 

  

 


