Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente Assen

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op
maandag 28 januari 2019 in De Bron
Aanwezig: Gerrit Drogt, Thilla Franken (preses), Bert ten Klooster, ds. Ron Koopmans, Ernst Lutgert, ds. Peter van
de Peppel, Gerard Schoep, Bert Smit (scriba), Jenneke Span, Willem van de Vrede (werkgroep predikanten, tot en
met agendapunt 3)
Afwezig: Ds. Bert Altena, Henk Dassen, Johan Dijks, Jolanda Duker, Simon Goverse, Erwin Kremer, Diedrik Pepping
Notulist: Yvonne Lussenburg
1. Opening (Vredenoord)
De preses heet de aanwezigen welkom.
Gerard Schoep opent de vergadering. Deze avond wordt er gesproken over het beleid. Bij agendapunt 3 komt een
stelling over de toekomst aan de orde. Gezongen wordt lied 605: ‘De toekomst is al gaande’.
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag
Mededelingen preses
- Diedrik Pepping moet wegens gezondheidsredenen stoppen met zijn werkzaamheden voor de AK. De Drieklank zal
op zoek gaan naar een vervanger.
- In de septembervergadering zal in de AK gesproken worden over een veilige gemeente.
Vaststellen agenda
Vastgesteld wordt dat het quorum aanwezig is.
De agenda wordt vastgesteld.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3. Jaarplan 2018-2019
A3 Werkwijze predikanten
A4 Afwezigheid of vertrek predikant
De werkgroep predikanten is twee keer bij elkaar geweest. In deze werkgroep hebben zitting: Gerard Schoep (Vredenoord), Willem van de Vrede (Jozefkerk), ds. Peter van de Peppel (De Drieklank), Jenneke Span (hoofd Kerkelijk
Bureau) en Ernst Lutgert (CvK).
De stelling die de werkgroep vanavond aan de orde wordt stelt, is: ‘Binnen tien jaar is het financieel niet meer haalbaar om de PGA te laten bestaan uit drie wijkgemeenten met elk een fulltime predikant.’
Het vermogen van de PGA zal in de toekomst afnemen, want de inkomsten lopen terug. Rond 2026 zal de grens worden bereikt van wat een veilig vermogen voor de PGA is. Op papier zal er nog een relatief groot aantal leden zijn,
maar het is niet bekend of deze ook meelevend zijn en willen bijdragen.
Vorig jaar is het ledenaantal van de PGA gedaald met 2,6%. Voor de toekomst word rekening gehouden met een
ledendaling van 3,5%. Dan is het niet mogelijk om het aantal predikanten en gebouwen dat er nu is te handhaven.
50% van de leden van de PGA is boven de 60 jaar. Het aantal leden boven de 80 is 15%. Over tien jaar zijn deze
leden er niet meer. Van onderaf komen er weinig leden bij. Het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau
over kerkverlating is bij veel gemeenteleden bekend. Per dag verliest de landelijke kerk 267 leden en per week worden twee kerkgebouwen gesloten.
Wat is er over tien jaar nodig en wat kan de PGA zich dan permitteren?
Het leven van de kerk speelt zich af in de wijken. Gemeenteleden hechten zich aan hun wijkpredikant (en deze zich
aan de gemeente), die ze ontmoeten in de eredienst en in het pastoraat. De wijkpredikant hoeft geen fulltime predikant te zijn, dit kan ook een predikant voor 80% zijn. Opgemerkt wordt dat een parttime wijkpredikant die een band
heeft met de gemeente beter is dan een predikant die zich gespecialiseerd heeft en voor de hele PGA werkzaam is.
Een aanstelling voor 50% is te weinig voor het goed kunnen uitvoeren van een predikantstaak.
Wijkgemeenten hoeven niet geografisch te zijn, er kan ook een spirituele indeling zijn. Predikanten met een eigen
signatuur die een bepaalde groep gemeenteleden bedienen is een mogelijkheid. Gemeenteleden kunnen terecht in
een eredienst waar ze zich thuis voelen.
De identiteit van een gemeente is o.a. opgebouwd uit de predikant, het gebouw, de gemeenteleden en spiritualiteit.
Als je één of twee componenten weghaalt wordt het moeilijk om de gemeente bijeen te houden. In de komende periode zal een verschuiving gaan plaatsvinden op het gebied van predikanten. Wat is het effect daarvan? Er moet dan
een nieuw evenwicht in de gemeente worden gevonden, en dat kan enige tijd duren. Dat zal ook gebeuren bij het
verminderen van het aantal gebouwen. Gekeken kan worden bij gemeenten die al gebouwen hebben moeten sluiten
en waar niet veel problemen ontstonden. Als alle gemeenteleden in een gemeente worden uitgedaagd om aan een
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nieuwe toekomst te bouwen, kunnen er minder problemen zijn bij het sluiten van gebouwen. Dit is gebeurd in Hengelo, Deventer en Zwolle.
Binnen vier jaar gaat een viertal predikanten met emeritaat; ds. Ron Koopmans al over twee jaar. Het is goed om nu
al te bekijken hoe in de toekomst in de wijkgemeenten verder wordt gegaan, waarbij rekening wordt gehouden met de
financiële situatie op dat moment in de toekomst. Vanuit de AK kunnen hier ideeën over worden gegeven.
De wijkkerkenraad van de Jozefkerk gaat na de zomer aan de slag om te bekijken hoe de vacature die ontstaat bij het
emeritaat van ds. Ron Koopmans ingevuld kan worden. De Drieklank (ds. Peter van de Peppel en ds. Harry Harmsen)
en Vredenoord (ds. Roeland Busschers) zouden ook vroegtijdig moeten nadenken over de toekomst van deze wijkgemeenten.
Hoe wil je met elkaar kerk zijn? Als je dit niet weet, wordt de discussie alleen gebaseerd op financiën. Er hangen verschillende aspecten met elkaar samen: geld, ledenaantal en identiteit.
Het is goed om eerst een draagvlak voor een probleem te krijgen voordat je een oplossing kunt vinden. Belangrijk is
om een veranderingsproces van onderaf op te bouwen, om de gemeenteleden bij het proces te betrekken. De AK
echter moet verder vooruitkijken dan gemeenteleden om alternatieven en perspectieven te bieden: wat zijn onze mogelijkheden om gemeente te zijn met elkaar.
In de komende jaren moet een bewustwordingsproces in de PGA in gang worden gezet: wat is er aan de hand en wat
is er mogelijk. Dit kan niet tien jaar vooruit worden geschoven. Er moet nu al gefocust worden op hoe we over tien jaar
gemeente willen zijn. Hiervoor moeten goedomlijnde vragen worden opgesteld, er moet goed worden nagedacht over
hoe het geformuleerd wordt. Hoe goed dit proces ook in gang wordt gezet, het valt niet te voorkomen dat emoties een
rol zullen gaan spelen.
Opgemerkt wordt om van het hele proces een journaal bij te houden, waarin te zien is wat is gebeurd en wat er nog
moet gebeuren.
De voorzitters van de wijkgemeenten komen op 7 februari bij elkaar. De preses is aanwezig in deze vergadering en
zal verslag uitbrengen van het besprokene in deze AK-vergadering, zodat in de wijkkerkenraden dit onderwerp ook al
aan de orde kan komen.
Op 14 februari is er een gezamenlijke vergadering van de werkgroepen predikanten en gebouwen. Bij deze vergadering is Evert Jan Stokking (voor de meerjarenbegroting) aanwezig en zal worden gesproken over de snelheid van de
ledendaling, hoe snel lopen de financiën terug. Wat is onomkeerbaar en wat hebben we wel/niet in de hand.
Eind mei zal een gemeenteavond worden gehouden waar o.a. de wijken hun profielen kunnen presenteren.
De wijkgemeenten zal gevraagd worden om een profiel op te stellen voor hun vierplekken. Gevraagd wordt om dat op
een dynamische manier te presenteren (niet langer dan 4 à 5 minuten). Bekeken kan worden of in deze profielen een
gemeenschappelijke noemer is te vinden.
4. Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst in de PopUpwinkel was gezellig. De nieuwjaarstoespraak van de preses was inspirerend.
Het leek of er minder mensen waren dan in voorgaande jaren, het is mogelijk dat dit komt door de andere indeling van
de PopUpwinkel. Er waren minder mensen uit andere geloofsgemeenschappen aanwezig.
Het is nog niet duidelijk of de nieuwjaarsreceptie volgend jaar op dezelfde plaats kan worden georganiseerd, omdat
het Forum mogelijk verbouwd wordt. In de septembervergadering van de AK zal dit onderwerp aan de orde komen.
5. Verslag AK-vergadering 26 november 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Pag. 1, punt 3, Jaarplan 2018-2019, D1 Ouderen/senioren
In haar toelichting op dit agendapunt is door ds. Elly Veldman een aantal vragen naar voren gebracht. Deze vragen
zullen door ds. Peter van de Peppel met ds. Veldman worden besproken.
De diaconie heeft in het voorjaar contact met ds. Elly Veldman.
6. AVG – Privacyverklaring PGA
Jenneke Span geeft een toelichting op de gang van zaken rond de privacyverklaring. Met vertegenwoordigers uit de
drie wijkgemeenten, de webmasters van de website van de PGA en de reactie van het Kerkblad is de privacyverklaring die opgesteld is door de PKN aangepast aan de situatie in Assen.
Er is naar gestreefd om alles zo centraal mogelijk vast te leggen, zodat in de wijkgemeenten zo min mogelijk hoeft te
gebeuren. In de wijken moet worden vastgelegd wie met persoonsgegevens werken. In de wijkgemeenten van de
PGA moeten zgn. A- en B-lijsten worden bijgehouden.
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De diverse werkgroepen in de wijkgemeenten die werken met persoonsgegevens (gegevens van PGA-leden) moeten
zelf lijsten bijhouden van de groepsleden (B-lijst). De scriba, die overzicht heeft over alle taken binnen de wijk, houdt
een lijst bij van de groepen die persoonsgegevens gebruiken (A-lijst). De scriba van de wijk is aanspreekpunt voor de
coördinator privacy (hoofd Kerkelijk Bureau). De scriba’s van de wijken zullen bij het opstellen van de A- en B-lijsten
worden geassisteerd door leden van de werkgroep.
De lijsten over de verwerking van ledengegevens in LRP en Scipio worden op het Kerkelijk Bureau bijgehouden.
Op de actielijst wordt bijgehouden welke acties nog moeten worden ondernomen t.b.v. de AVG, of de zaken die jaarlijks terugkomen. De privacyverklaring moet elk jaar geëvalueerd worden. Dit zal plaatsvinden in de januarivergadering van de AK.
Het CvK heeft de op de PGA toegespitste privacyverklaring in de vergadering van 8 januari 2019 goedgekeurd. Nadat
de AK de documenten betreffende de privacyverklaring heeft vastgesteld, zullen deze ter kennisneming naar de wijkgemeenten worden gestuurd. Deze hoeven niet in de wijkkerkenraden besproken te worden, omdat in de werkgroep
vertegenwoordigers van alle wijkgemeenten aanwezig waren.
De op de PGA toegespitste privacyverklaring zal gelijktijdig op de websites van de PGA, in het Kerkblad en in de zondagsbrieven bekend worden gemaakt. Op de website zal een vermelding komen zoals bij de ANBI. De websites van
de wijkgemeenten hebben hiervoor een link met de website van de PGA.
De Sionsgemeente en Vrijzinnig Assen kunnen voor hun privacyverklaring gebruik maken van de stukken die zijn
opgesteld voor de PGA. De preses bedankt Jenneke Span en Yvonne Lussenburg voor het werk dat is verzet voor de
privacyverklaring.
De AK stelt de documenten betreffende de op de PGA toegespitste privacyverklaring vast
7. Ingekomen (+ uitgegane) stukken
Over de ingekomen en uitgegane stukken worden geen opmerkingen gemaakt.
8. Zaken uit CvK
Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Dit jaar is het mogelijk om digitaal, via de website van de PGA, een
toezeggingsformulier in te vullen. Hiervan is op dit moment door meer dan 200 mensen gebruik gemaakt. De toezeggingsformulieren zijn dit jaar ook nog op papier onder alle leden verspreid. Dit jaar is een proefjaar; voor de volgende
actie Kerkbalans uit zal een online-actie uitgaan voor de gemeenteleden die nu digitaal hebben toegezegd.
Predikant voor jeugd en middengroepen
De preses en Ernst Lutgert hebben Jenneke Span en de voorzitter en secretaris van de benoemingscommissie vorige
week een gesprek gehad over de predikant voor jeugd en middengroepen. Er is geen predikant gevonden die voldoet
aan de gestelde criteria van de PGA.
Nu zal gezocht worden naar een hbo’er voor deze functie. Het is ook mogelijk om de functie te laten vervullen door
een predikant èn een hbo’er. Deze kunnen elkaar aanvullen. De werving zal in eigen beheer verlopen en niet via het
mobiliteitsbureau van de PKN. Jenneke Span stelt in overleg met de benoemingscommissie een advertentie op. Gevraagd zal worden voor een kerkelijk werker/predikant naar een deeltijdfunctie.
9. Zaken uit CvD
Diaconaal werker
Het CvD zoekt een diaconaal werker voor 18 uur in de week. Jenneke Span heeft een advertentie opgesteld. Deze
wordt geplaatst op de website van de PKN en op Reliwerk. De sollicitatiegesprekken zullen begin maart plaatsvinden.
Gesprek met gemeente Assen
Op 17 december was een gesprek met de gemeente Assen. Er zijn diverse zaken aan de orde geweest, zoals:
- schuldhulpverlening: de gemeente Assen gaat geldcoaches aanstellen;
- door de PGA is een actie opgezet; Ieder kind telt mee, waarbij op scholen gastlessen worden gegeven om armoede
bespreekbaar te maken met kinderen in de week van het geld (eind maart);
- het opzetten van een luisterlijn in Assen. Dit wordt gedaan door Sensoor. Het is de vraag of dit in Assen of in Emmen zal worden opgezet
- kinderombudspersoon, waar kinderen met problemen terecht kunnen
- een regelingenwijzer waarin mensen op een eenvoudige manier kunnen zien waar ze terecht kunnen met welk probleem;
- mogelijke acties in Lariks/Pittelo met het buurtteam, Vaart Welzijn en de mogelijkheid dat de diaconie daarbij aanschuift.
Op 29 januari 2019 is er een vervolgbijeenkomst, waarbij ook Vaart Welzijn aanwezig is.
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10. Zaken uit de Jeugdraad
Er is geen vertegenwoordiger van de Jeugdraad aanwezig.
11. Uit de wijken
De Drieklank
- Een bijzondere, goed bezochte, kerstnachtdienst waaraan het CMA heeft meegewerkt.
- Op 13 januari is in de kerkdienst afscheid genomen van Wim Staal.
- op 20 januari was er een gezamenlijke kerkdienst in de Molukse kerk.
- Op 27 januari was een doopdienst.
- Op 26 januari heeft ds. Peter van de Peppel gedichten voorgelezen in Warenhuis Vanderveen. Helaas waren daar
niet veel mensen aanwezig.
- De avond over Elvis Presley was goed bezocht.
Sionsgemeente
- Jaap Otten (voor twee jaar) en Bert ten Klooster (voor vier jaar) hebben hun ambtstermijn verlengd. Bij de herbevestigingsdienst waren de preses en scriba aanwezig.
- Ds. N.F.L. de Leeuw is een paar dagen op cursus.
- Ds. De Leeuw is regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van het ministerie van predikanten.
Jozefkerk
- Er waren fijne, volle, kerstdiensten.
- Op zondag 27 januari was er een gezinsdienst waarin ds. Greving uit Beilen voorging.
- Op 13 januari was er een zangdienst waarin liederen van Johannes de Heer werden gezongen. Er waren ongeveer
200 mensen aanwezig. Volgend jaar januari wordt weer een dergelijke dienst gepland.
- In december was er een doopdienst en op zondag 2 februari is er weer een doopdienst.
Vredenoord
- Ook hier waren goede diensten met kerst. Voor het eerst was er geen kerstnachtdienst in de Opstandingskerk.
Op eerste kerstdag werd in de Opstandingskerk het kinderproject over dromen afgesloten.
- Naar aanleiding van de Nashville-verklaring heeft bij de Opstandingskerk en de Adventskerk de regenboogvlag gewapperd.
12. Sluiting (Vredenoord)
De vergadering wordt besloten met het bidden van het Onze Vader.
De preses bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.00 uur.

Assen, 25 februari 2019

Preses, Thilla Franken

Scriba, Bert Smit

Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 28 januari 2019
1. Eind mei 2019 zal een gemeenteavond worden georganiseerd over de toekomst van de PGA.
2. De AK stelt de documenten betreffende de op de PGA toegespitste privacyverklaring vast.
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Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad
Vergaderdatum
30 april 2018

Agendapunt
3. Beleidsplan 20182022: Duurzaamheid

2 juli 2018

4. Beleidsplan

28 januari 2019

3.Jaarplan 2018-2019

28 januari 2019

5. AVG - Privacyverklaring

Wat
De werkgroep Economie en
Geloof ontwikkelt een plan op
het gebied van duurzaamheid
in samenwerking met de AK.
De AK vraagt de werkgroep
communicatie om een plan
op te stellen. In het voorjaar
van 2019 zal hierover weer
gesproken worden in een AKvergadering.
Gemeenteavond organiseren
eind mei
De AK stelt de documenten
betreffende de op de PGA
toegespitste privacyverklaring
vast.

5

Wie

Wanneer klaar
2022

Werkgroep
communicatie

Voorjaar 2019

