Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente Assen

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op
maandag 29 april 2019 in De Bron
Aanwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Gerrit Drogt, Thilla Franken (preses), Bert ten Klooster, ds. Ron Koopmans,
Ernst Lutgert, Jenneke Span, Bert Smit (scriba), Geert Warris
Afwezig: ds. Bert Altena, Simon Goverse, Erwin Kremer, ds. Peter van de Peppel, Gerard Schoep
Notulist: Yvonne Lussenburg
1. Opening (Jeugdraad)
De preses heet de aanwezigen welkom.
Geert Warris opent de vergadering met het lezen van het verhaal van de Emmaüsgangers uit het boek ‘Beeldspraak,
bijbelverhalen verteld voor jonge mensen’. Dit boek is te vinden de kasten die in de kerken zijn geplaatst door de
Jeugdraad.
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag
Het pastoresconvent stelt voor om op zondag 23 juni a.s. in alle kerken in Assen hetzelfde slotlied te zingen ‘Ga nu
heen in vrede’. De AK gaat hiermee akkoord. De scriba zal dit aan de wijkgemeenten laten weten.
Vastgesteld wordt dat het quorum niet aanwezig is. Daarom zullen de onderwerpen waarover in deze vergadering
besluiten worden genomen, voor de AK-vergadering van 27 mei opnieuw worden geagendeerd.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3. Jaarplan 2018-2019
G1 PR & communicatie
Namens de Werkgroep Communicatie leidt Jenneke Span het onderwerp in en geeft een overzicht van de te bespreken punten.
Communicatieplan
Het is nog niet mogelijk om al een compleet communicatieplan op te stellen. Voor de AK-leden is een aanzet voor een
communicatieplan opgesteld en meegestuurd met de vergaderstukken. In deze notitie wordt voornamelijk ingegaan
op externe communicatie.
In de wijkgemeenten wordt veel gedaan op het gebied van communicatie. Regelmatig verschijnen berichten in de
plaatselijke pers over activiteiten in de wijkgemeenten van de PGA. Het lijkt de werkgroep het beste om wat er op
gebied van communicatie in de wijkgemeenten gebeurt, door de wijkgemeenten te laten uitvoeren. De zaken die wijkoverstijgend zijn kunnen gezamenlijk met het Kerkelijk Bureau worden gepubliceerd.
Journalist Maurice Vos kan op freelancebasis de wijken ondersteunen bij bijzondere publicaties. Maurice Vos raadt
aan om in persberichten niet alleen mededelingen te doen over activiteiten, maar ook ervaringsverhalen er aan toe te
voegen over spiritualiteit en geloof. Dit nodigt meer uit om te lezen. Via het Kerkelijk Bureau kan contact met hem
worden opgenomen, dit is om het budget te bewaken. Het is niet bekend of Maurice Vos naast het schrijven van artikelen voor de huis-aan-huisbladen e.d. ook kennis heeft van andere vormen van communicatie, zoals voor websites
e.d.
Opgemerkt wordt dat interne communicatie ook erg belangrijk is. Misschien dat Maurice Vos hierbij in voorkomende
gevallen kan ondersteunen?
Advertorials
Het is de bedoeling dat vier keer per jaar een advertorial zal verschijnen in ‘Dit is Assen’. Aan de leden van de AK is
de eerste advertorial toegezonden ter bespreking. De artikelen worden opgesteld door ds. Bert Altena en Maurice
Vos. Het eerste artikel gaat over de stiltewandelingen in de Adventskerk en over Pasen.
Imago/identiteit
De werkgroep Communicatie heeft zich beziggehouden met de begrippen ‘imago‘ en ‘identiteit’. Imago is het beeld dat
anderen van iets/iemand hebben, identiteit het beeld dat wij zelf willen uitdragen.
Aan de AK-leden is voor deze vergadering de vraag gesteld om in gesprek te gaan met iemand uit hun eigen omgeving van buiten de PGA, met de vraag welk beeld zij hebben van de PGA en wat zij belangrijk vinden aan de kerk. In
zo’n gesprek kwam naar voren dat bij een kerkproeverij uitgelegd moet worden wat er gedaan wordt in de kerk en
waarom. Wat voor gemeenteleden vanzelfsprekend is, is dat niet voor mensen van buiten de kerk.
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Het is goed om te weten hoe mensen over de kerk denken. Dan kan daarbij worden aangesloten met de te organiseren activiteiten.
Opgemerkt wordt dat in Duitsland de diaconie/caritas sterk is georganiseerd, maar dat veel mensen niet weten dat
deze bij de kerk hoort. In Nederland is wat de kerk op diaconaal terrein doet vaak onbekend. Het zou goed zijn om bij
alles wat door de kerk wordt georganiseerd duidelijk te laten blijken dat het de kerk is die dit organiseert,bijvoorbeeld
bij de actie ‘Vakantiegeld samen delen’ en de kerstpakkettenactie
App
Voorgesteld wordt om met een nieuwe app te gaan werken, die ontwikkeld is door de leverancier van het ledenprogramma van de PGA, Scipio. Er wordt een promotiefilmpje vertoond, waarin de mogelijkheden van de app worden
toegelicht. Dit filmpje is te zien op www.youtube.com/watch?v=fB0KEunTQ_Y
Met deze app zijn er veel mogelijkheden: collecten, contacten voor gemeenteleden onderling, nieuwsvoorziening,
kerkblad enz. Voordat met de app wordt gestart zal door het Kerkelijk Bureau en de Werkgroep Communicatie eerst
onderzocht worden wat de mogelijkheden voor de PGA zijn. Een aantal mogelijkheden van de app is gratis, voor andere onderdelen moet worden betaald.
De AK stemt in met het aanschaffen van de Scipio-app. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit onderwerp opnieuw aan de orde komen op de AK-vergadering van 27 mei.
Student marketing
De Werkgroep Communicatie stelt voor om een student marketing mee te laten denken hoe de PGA voor het voetlicht
kan worden gebracht. De AK stemt er mee in om een student marketing aan te trekken. De vraagstelling moet duidelijk geformuleerd worden. Omdat het quorum niet aanwezig is, wordt dit onderwerp geagendeerd voor de AKvergadering van 27 mei a.s.
Protestantse Gemeente Assen of Protestantse Kerk Assen?
Voor mensen van buiten de kerk is het onderscheid tussen protestantse gemeente en protestantse kerk niet duidelijk.
De AK stemt er mee in om naar buiten toe de benaming Protestantse Kerk Assen te gebruiken. Omdat het quorum
niet aanwezig is, zal in de AK-vergadering van 27 mei dit onderwerp op de agenda worden geplaatst.
4. Evaluatie werkwijze AK
Dit punt zal besproken worden in de AK-vergadering van 1 juli a.s.
5. Verslag AK-vergadering 25 maart 2019
Het verslag wordt vastgesteld.
Omdat het quorum niet aanwezig is, zal in de AK-vergadering van 27 mei dit onderwerp op de agenda worden geplaatst.
Pag. 2, punt 5, Gemeenteavond 16 mei a.s.
De posters voor deze avond zijn verspreid over de kerken van de PGA. De poster zal door de preses ook naar de
beamteams worden gestuurd. In de zondagsbrieven zal een bericht worden opgenomen.
6. Ingekomen (+ uitgegane) stukken
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ingekomen en uitgegane stukken.
7. Zaken uit CvK
Opening zalencentrum Jozefkerk
De opening van het zalencentrum Jozefkerk zal rond 1 september 2019 plaatsvinden.
Benoemingscommissie kerkelijk werker/predikant jeugd en middengeneratie
De benoemingscommissie heeft een aantal sollicitanten gesproken. De commissie heeft unaniem besloten om een
kandidaat voor te dragen.
Het voorstel is om deze kandidaat voor een jaar te benoemen en daarna te evalueren hoe het is gegaan. In dit jaar zal
de kandidaat maximaal begeleid worden, o.a. door de Jeugdraad. Ook zal een extern begeleider gezocht worden en
er zal een klankbordgroep geformeerd worden. Een aantal formele zaken zal geregeld worden door het Kerkelijk Bureau. (NB: inmiddels is gebleken, dat deze optie juridisch niet stand houdt en dat van meet af aan een contract voor
vijf jaar moet worden aangeboden.)
De AK stemt in met het voorstel van de benoemingscommissie. In de AK-vergadering van 27 mei zal een concreet
voorstel voor de benoeming besproken worden. De kandidaat kan dan in de zomer beginnen met de werkzaamheden.
Op 20 mei a.s. vindt een kennismakingsgesprek met het moderamen plaats en tevens het klikgesprek met het ministerie van predikanten.
De preses bedankt de benoemingscommissie voor haar inzet en voor het gegeven advies.
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8. Zaken uit het CvD
Jaarrekening 2018 CvD
Op de vergadering van het CvD op 24 april is de jaarrekening 2018 vastgesteld.
Vacatures CvD
De penningmeester en secretaris treden binnenkort af. Er wordt gezocht naar opvolgers. Als het nodig is, zullen de
penningmeester en secretaris nog maximaal zes maanden aanblijven.
Zomeractie
De diaconie wil deze zomer weer in samenwerking met de Voedselbank actie opzetten. Voor dit jaar wordt gedacht
aan een bioscoopbon voor jongeren van wie de ouders van de Voedselbank afhankelijk zijn.
9. Besluit benoeming diaconaal werker
In februari is een advertentie verschenen op de websites van de PKN en Reliwerk voor een diaconaal werker in de
PGA. De sollicitatiecommissie, die bestond uit Geert Sloots, Anita de Waard, Gerrit Drogt en Jenneke Span heeft met
vier kandidaten gesproken. Besloten is om dhr. Dick Vos voor te dragen voor benoeming voor de functie van diaconaal werker voor 18 uur in de week.
Er heeft al een prettig verlopen klikgesprek met het ministerie van predikanten plaatsgevonden. Er zal voor hem een
klankbordgroep worden samengesteld. Zijn werkplek wordt het Open Huis. Hij wordt ingewerkt door het moderamen
CvD.
De AK stemt in met de benoeming van dhr. Dick Vos als diaconaal werker. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit
punt voor de AK-vergadering van 27 mei a.s. worden geagendeerd.
10. Zaken uit de Jeugdraad
De Jeugdraad rond in mei de werkzaamheden af. Na de zomervakantie wordt begonnen met het kledingproject dat is
voorgesteld door de werkgroep Economie en Geloof.
De Jeugdraad zal samen met de Stichting Present een project doen. Ook wordt met M25, een diaconaal en maatschappelijk jongerenproject (de naam is afgeleid van Matteüs 25) van Solidair Groningen en Drenthe, bekeken of een
project vorm kan krijgen.
De jeugdouderlingen van de wijkgemeenten houden elkaar op de hoogte van de activiteiten die in de wijkgemeenten
plaatsvinden.
11. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
Er wordt nog gezocht naar een geschikte kerk voor de kerkdiensten na 1 januari 2020. De kerkenraad van de Bethelkerk heeft negatief gereageerd op het verzoek van Vrijzinnig Assen om daar kerkdiensten te houden. Bij de Apostolische kerk kan alleen op zondagmiddag gebruik worden gemaakt van het gebouw. Dit onderwerp zal ook in het voorzittersoverleg op 22 mei aan de orde komen. De gebouwencommissie van de PGA zal dit onderwerp ook bespreken.
Sionsgemeente
In de middagdienst op eerste paasdag hebben twee personen belijdenis van hun geloof afgelegd. In de zustergemeente in Oude Pekela hebben acht personen belijdenis gedaan.
Jozefkerk
- Er is een mooie middag voor ouderen georganiseerd.
- Eerste paasdag waren er mooie diensten, met in de avond een paaszangdienst met medewerking van het Chr.
Mannenkoor Assen.
- Op 12 mei is er een doopdienst.
- Op 19 mei is er een dienst van de jonge kerk.
- De verbouwing van het zalencentrum verloopt goed. Het wordt mooi. Er is waardering voor iedereen die het mogelijk
heeft gemaakt dat alle activiteiten in dit seizoen konden doorgaan.
De Drieklank
- Er was een mooi paastriduüm dat goed is bezocht.
- Er zijn heel veel vacatures in De Drieklank, die niet vervuld kunnen worden. De ouderencommissie is opgeheven. De
soos gaat wel door. De diaconie wil proberen om de kerkdiensten voor ouderen rond Kerstmis en Pasen wel te laten
doorgaan, maar er zijn daarvoor wel vrijwilligers nodig.
Vredenoord
- De wijkkerkenraad heeft een extra vergadering over de toekomst en gebouwen.
- Het paastriduüm is goed verlopen.
- Ds. Roeland Busschers werkt voorlopig nog voor 75%.
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12. Sluiting (Jeugdraad)
Geert Warris leest uit ‘Morgen kies ik weer voor God’ het gedicht ‘Mijn gemeente is onmogelijk’.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Assen, 27 mei 2019

Preses, Thilla Franken

Scriba, Bert Smit

Besluiten en actiepunten AK-vergadering 29 april 2019
1. De AK stemt in met het verzoek van het pastoresconvent om op 23 juni a.s. in alle kerken in Assen in de kerkdienst
als slotlied te zingen ‘Ga nu heen in vrede’. De scriba zal dit verzoek overbrengen naar de wijkgemeenten.
2. De AK stemt in met het aanschaffen van de Scipio-app. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt in de vergadering van 27 mei a.s. worden geagendeerd..
3. De AK stemt in met het voorstel om een student marketing aan te trekken om te bekijken hoe de PGA voor het
voetlicht kan worden gebracht. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt voor de vergadering van 27 mei a.s.
worden geagendeerd.
4. De AK stemt ermee in om in de communicatie naar buiten ‘Protestantse Kerk Assen’ te gebruiken in plaats van
‘Protestantse Gemeente Assen’. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt voor de vergadering van 27 mei a.s.
worden geagendeerd.
5. De AK stemt in het met voorstel van de benoemingscommissie om een kandidaat voorlopig voor een jaar aan te
stellen, deze intensief te begeleiden en na een evaluatie te besluiten of het dienstverband wordt gecontinueerd..
In de AK-vergadering van 27 mei a.s. zal een concreet voorstel voor de benoeming besproken worden.
6. De AK stemt in met de benoeming van dhr. Dick Vos als diaconaal werker. Omdat het quorum niet aanwezig is, zal
dit punt op voor de vergadering van 27 mei a.s. worden geagendeerd.

Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad
Vergaderdatum
29 april 2019

Agendapunt
2. Mededelingen

29 april 2019

3. Jaarplan 2018-2019

29 april 2019

3. Jaarplan 2018-2019

29 april 2019

3. Jaarplan 2018-2019

29 april 2019

7. Zaken uit CvK

Wat
De AK stemt ermee in om op
23 juni a.s. in alle kerken in
Assen in de kerkdienst als
slotlied te zingen ‘Ga nu heen
in vrede’. De scriba zal dit
doorgeven aan de wijkgemeenten.
De AK stemt in met het aanschaffen van de Scipio-app. *

Wie
Scriba

Wanneer klaar
Z.s.m.

Scriba

27 mei 2019

De AK stemt in met het voorstel om een student marketing aan te trekken om te
bekijken hoe de PGA voor
het voetlicht kan worden
gebracht.*
De AK stemt ermee in om in
de communicatie naar buiten
‘Protestantse Kerk Assen’ te
gebruiken in plaats van ‘Protestantse Gemeente Assen’.*
De AK stemt in het met voorstel van de benoemingscommissie om een kandi-

Scriba

27 mei 2019

Scriba

27 mei 2019

Scriba

27 mei 2019

daat voorlopig voor een
jaar aan te stellen, deze
intensief te begeleiden en
na een evaluatie te besluiten of het dienstverband
wordt gecontinueerd..*
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9. Besluit benoeming
diaconaal werker

Protestantse Gemeente Assen
De AK stemt in met de benoeming van dhr. Dick Vos
als diaconaal werker.*

Scriba

27 mei 2019

* Omdat het quorum niet aanwezig is, zal dit punt voor de vergadering van 27 mei a.s. worden geagendeerd.
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