Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente Assen

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op
maandag 27 mei 2019 in De Bron
Aanwezig: Henk Dassen, Johan Dijks, Gerrit Drogt, Jolanda Duker, Thilla Franken (preses), Simon Goverse,
Bert ten Klooster, Daniël Kehanpour (tot en met agendapunt 3), ds. Ron Koopmans, Erwin Kremer, Ernst Lutgert,
Gerard Schoep, Geert Sloots (tot en met agendapunt 4), Bert Smit (scriba), Jurgen Wagenaar (tot en met
agendapunt 4), Geert Warris
Afwezig: ds. Bert Altena, ds. Peter van de Peppel, Jenneke Span
Notulist: Yvonne Lussenburg
1. Opening (Jozefkerk)
De preses heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Daniël Kehanpour en Jurgen Wagenaar.
Ds. Ron Koopmans opent de vergadering met gebed.
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag
Er zijn geen mededelingen van de preses.
Vaststellen agenda
Bij agendapunt 7, ingekomen en uitgegane stukken wordt toegevoegd een brief van Marten v.d. Meulen.
Bij agendapunt 11, Hoogtepunten uit de wijken, wordt toegevoegd de inspiratieavond van 16 mei jl.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3. Kennismaking met kerkelijk werker jeugd en middengeneratie
Namens de benoemingscommissie geeft Geert Warris een beschrijving van de gang van zaken om tot een voorstel tot
benoeming van Daniël Kehanpour (23 jaar) als kerkelijk werker voor de jeugd en middengroepen van de Protestantse
gemeente Assen te komen. Het was een lang traject, er is veel gewikt en gewogen om tot dit voorstel te komen.
Daniël Kehanpour stelt zich voor aan de AK. Hij heeft de opleiding godsdienst - pastoraal werk aan de Viaa in Zwolle
gevolgd. Hij heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, stages gelopen. Het verhaal van God wil hij voor iedereen tastbaar
maken in een vorm die aanspreekt. Dit buiten de kaders, in de vorm van drama, film, gesprekken, nieuwe vormen van
kerkzijn. Hij heeft veel zin om aan zijn taak in de PGA te beginnen.
Daniël Kehanpour is nog geen lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij zal zorgen dat dit op korte termijn gebeurt. Ook moet hij nog een aantal cursussen volgen om kerkelijk werker binnen de PKN te worden. Hij is hier mee
bezig.
De Jeugdraad zal hem begeleiden, samen met vertegenwoordigers van jongeren uit de drie wijkgemeenten van de
PGA. Ook zal Daniël Kehanpour een coach krijgen. Eén keer per jaar brengt hij verslag uit aan de AK, over wat hij
heeft gedaan, wat hij wil gaan doen, waar hij steun nodig heeft.
Hij zal kennismaken met de wijkgemeenten, maar zal vrij zijn in zijn werkzaamheden om de mogelijkheden te onderzoeken. Het organiseren van bovenwijkse activiteiten is een onderdeel van zijn werkzaamheden, zodat jeugd en middengeneratie elkaar over de wijkgrenzen heen kunnen ontmoeten.
In afwezigheid van Daniël Kehanpour bespreekt de AK de aanstelling van de nieuwe kerkelijk werker. De AK besluit
om Daniël Kehanpour per 1 september 2019 aan te stellen als kerkelijk werker jeugd en middengeneratie binnen de
PGA, onder de condities dat hij lid wordt van de PKN, een VOG wordt afgegeven en de nodige aanvullende cursussen volgt, Hij krijgt een proeftijd van twee maanden.
Het besluit onder de genoemde condities wordt aan hem meegedeeld, met de felicitaties van de AK.
T.z.t. zal een verbintenisdienst worden gepland. Er zal in de diverse media van de PGA worden meegedeeld dat
Daniël Kehanpour per 1 september a.s. als kerkelijk werker werkzaam is in de PGA. Hij zal een werkplek krijgen in de
predikantenkamer in de Jozefkerk.
4.b. Jaarrekening 2018 CvK
Op verzoek van Jurgen Wagenaar (lid kascommissie) wordt eerst de jaarrekening 2018 CvK besproken.
Erwin Kremer, penningmeester van het CvK, licht de jaarrekening 2018 CvK toe. De introductie van het systeem FRIS
(Financieel Rapportage en Informatie Systeem), geïntroduceerd door de PKN voor het indienen van begrotingen en
jaarrekeningen, heeft de jaarrekening makkelijker leesbaar gemaakt.
In de inleiding van de jaarrekening wordt de verbouwing van het zalencentrum van de Jozefkerk genoemd, die gestart
is in 2018. De leden van de AK hebben de verbouwing twee keer kunnen bezichtigen. In de inleiding wordt beschreven hoe de financiële dekking van de verbouwingskosten is geregeld.
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Na de verbouwing van het zalencentrum zal een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting worden opgesteld. Geschat
wordt dat hierin jaarlijks een dotatie van € 40.000 zal worden gedaan.
Het taakstellende budget voor de verbouw van het zalencentrum is door onvoorzien meerwerk overschreden met een
bedrag van € 215.000. De dekking van deze overschrijding komt uit een subsidie van de provincie Drenthe van
€ 200.000, waarvan € 120.000 al is uitbetaald. Als Bouwbedrijf Rotteveel, die de verbouwing uitvoert, zich laat certificeren als erkend bouwbedrijf voor de monumentenzorg en leerbedrijf, kan nog een extra subsidie worden verkregen.
Hierover wordt op dinsdag 28 mei een gesprek gevoerd met de vereniging die deze certificering verzorgt. Ook is het
CvK in gesprek met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen over ondersteuning bij de aanvraag van een laagrentende lening (tegen 1%) van de provincie Drenthe (Restauratiefonds). Ook hierover is op dinsdag 28 mei een gesprek.
Van de aangevraagde SIM-subsidie (deze subsidie is voor de buitenkant van het gebouw Jozefkerk en de toren) is de
eerste termijn uitgekeerd. De BRIM-subsidie is afgerond en goedgekeurd.
De koerswisseling heeft een effect gehad op de jaarrekening. De koersdaling, die per 31 december is opgenomen,
heeft zich inmiddels weer omgezet in een koersstijging. De koerswisseling is opgenomen in de incidentele baten.
De opbrengsten van de Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten Jozefkerk worden in de begroting 2019 op een andere
wijze opgenomen dan voorgaande jaren, bij de baten van de Jozefkerk, zodat er een betere vergelijking met andere
kerken van de PGA mogelijk is.
De exploitatierekening sluit met een tekort van € 83.143.
Naar aanleiding van de jaarrekening CvK
- Met de Stichting Sociaal-Culturele Activiteiten Jozefkerk is een convenant afgesloten voor een inspanningsverplichting van de Stichting. Verwacht wordt dat de Stichting SCA, net als in de afgelopen jaren, in de komende tijd ieder jaar
een bedrag zal kunnen overmaken naar de PGA.
- Met diaconaal predikant wordt ds. Elly Veldman bedoeld. Zij wordt voor een deel betaald door het CvD.
- Overschrijding van het taakstellend budget voor de verbouwing van het zalencentrum: dit is niet eerder besproken in
de AK. Zijn deze uitgaven al gedaan? Kan verklaard worden waar deze vandaan komen? Door het CvK wordt toegelicht dat tijdens de verbouwing tegen een aantal zaken is opgelopen die niet van te voren waren te voorzien. De budgetcommissie verbouwing houdt zich hiermee bezig. De AK-leden zullen in een volgende vergadering van de bouwkundigen een toelichting krijgen welke zaken tot de kostenverhoging hebben geleid. Door een AK-lid wordt opgemerkt
dat het niet gemakkelijk is om aan gemeenteleden de extra kosten van de verbouwing van de Jozefkerk uit te leggen,
hier zal een weg in gevonden moeten worden.
- Voor de begroting 2020 worden hogere kosten verwacht door het inzetten van een kerkelijk werker voor de jeugd en
middengroepen. Ook zal mogelijkerwijs een pastoraal werker extra moeten worden ingezet. Deze posten zullen de
komende jaren op de begroting blijven staan. Over de kosten van het Kerkelijk Bureau valt het e.e.a. te zeggen bij de
begroting 2020. Dit zal dan aan de orde komen. Voor het Kerkelijk Bureau zijn kosten gemaakt i.v.m. de digitalisering.
Er is o.a. een nieuwe server aangeschaft (dit was dringend nodig) en nieuwe beeldschermen. Ook zijn er plannen
voor verdere digitalisering van bijvoorbeeld de actie Kerkbalans.
- Het CvK en het Kerkelijk Bureau zullen, met het oog op de vergrijzing van het ledenbestand van de PGA, een plan
opstellen om gemeenteleden attenderen op de mogelijkheden voor een nalatenschap of legaat ten behoeve van de
PGA.
- Gevraagd wordt of het mogelijk is om een tussentijds overzicht van de financiën te verzorgen voor de AK-leden.
Geantwoord wordt dit aan het Kerkelijk Bureau zal worden gevraagd.
- De bijdragen van gemeenteleden waren in 2018 hoger dan verwacht. Een kleiner aantal gemeenteleden geeft meer.
De PGA vergrijst. De meeste giften komen uit de groep 50-90 jaar. Er komen weinig jongeren bij, die bovendien minder geven dan de oudere groep. Hun giftenpatroon zal waarschijnlijk niet veranderen. Dit is reden tot zorg. De commissies predikanten en gebouwen houden zich bezig met de vraag hoe om te gaan met de verminderde inkomsten in
de toekomt en zullen de AK hierover advies uitbrengen.
De kascommissie, bestaande uit Sipke Rozema RA, en Jurgen Wagenaar MSc EMA RA, geeft het advies om de jaarrekening 2018 van het CvK vast te stellen. Er zal voor de komende vijf tot tien jaar een visie moeten worden ontwikkeld. De baten zullen moeten stijgen en de lasten dalen. Geadviseerd wordt om voorzichtig te zijn met het vermogen.
De continuïteit van de PGA is belangrijk.
De penningmeester CvK bedankt Corry Sprong en Jenneke Span (Kerkelijk Bureau) voor hun werkzaamheden voor
de jaarrekening 2018. Door het overnemen van werkzaamheden en werken met het nieuwe systeem FRIS, was dit
geen eenvoudige opgave.
De AK stelt de jaarrekening 2018 van het CvK vast en verleent het College van Kerkrentmeesters decharge voor het
in 2018 gevoerde beleid.
4.a. Jaarrekening 2018 CvD
Geert Sloots, penningmeester van het College van Diakenen, licht de jaarrekening 2018 CvD toe.
Ook in de jaarrekening van het CvD kwamen de slechte beleggingsresultaten van eind 2018 naar voren. Ook hier is
inmiddels een verbetering opgetreden.
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- De bijdragen voor de diaconie zijn in 2018 meegevallen.
- De diaconie wil zich inzetten voor mensen in armoede, maar deze zijn voor de diaconie moeilijk te vinden.
Bij de kerstpakkettenactie in 2018 zijn meer dan 600 pakketten bezorgd, dat is meer dan in 2017. De kosten van deze
actie waren minder dan begroot. Er zijn voldoende sponsors gevonden. Door een goed administratief systeem wordt
voorkomen dat mensen een dubbel kerstpakket ontvangen.
- De diaconie draagt voor de acties ‘Ver weg’ meestal bij via Kerk in Actie. In 2018 zijn hier uitzonderingen voor gemaakt voor de Stichting ‘Een Druppel’, voor Gidofalva (contact wijkgemeente De Drieklank) voor de aanschaf van een
personenbusje en voor de Asser arts dr. Senf, die regelmatig naar Afrika gaat om medische ondersteuning te bieden.
- Vorig jaar heeft het CvD voor kinderen van ouders die afhankelijk zijn van de Voedselbank een actie georganiseerd
waarbij de kinderen een gevulde rugzak ontvingen.
- De kosten van de PopUpwinkel waren dit jaar hoger omdat er minder subsidie was aangevraagd en minder sponsors waren aangetrokken. Dit punt zal besproken worden met ds. Bert Altena.
- ‘Mooi Verhaal’ in de VVV wordt in 2019 verlengd. Bekeken wordt of dit voldoet aan de wensen. Het is goed dat de
kerk in de stad een plek heeft. Er zijn gesprekken geweest met het Open Huis of ‘Mooi Verhaal’ daar een plek zou
kunnen vinden. Gebleken is dat de formule van ‘Mooi Verhaal’ en het Open Huis niet bij elkaar passen.
De AK stelt de jaarrekening 2018 van het College van Diakenen vast, onder voorbehoud van goedkeuring door de
accountant.
5. Verslag AK-vergadering 29 april 2019
Pagina 3, 11. Uit de wijken, Sionsgemeente
Nieuwe Pekela wordt gewijzigd in Oude Pekela.
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.
6. AK-vergadering 29 april
Omdat het quorum in de vergadering van 29 april niet aanwezig was, worden de besluiten uit deze vergadering ter
besluitvorming aan de orde gesteld.
Verslag AK-vergadering 25 maart 2019
Het verslag van de AK-vergadering van 25 maart 2019 wordt vastgesteld.
Benoeming diaconaal werker
De AK stemt in met de benoeming van dhr. Dick Vos als diaconaal werker.
Aanschaffen Scipio-app
De AK stemt in met het aanschaffen van de Scipio-app, met het voorbehoud dat regelmatig wordt gerapporteerd over
de voortgang.
Inschakelen student marketing
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.
Benaming Protestantse Kerk Assen in plaats van Protestantse Gemeente Assen
Toegelicht wordt dat de naam ‘Protestantse Kerk Assen’ alleen zal worden gebruikt voor communicatie buiten de
PGA. Voor veel buitenstaanders is het woord ‘gemeente’ niet duidelijk en worden verbanden gelegd met de burgerlijke gemeente. De formele naam blijft Protestantse Gemeente Assen. Voorgesteld wordt om ‘Protestantse Kerk Assen’
ook door te voeren in de e-mailadressen.
De AK stemt ermee in om in de communicatie buiten de PGA ‘Protestantse Kerk Assen’ te gebruiken in plaats van
‘Protestantse Gemeente Assen’. De AK-leden zullen de wijkkerkenraden informeren over dit besluit.
7. Ingekomen (+ uitgegane) stukken
Brief van Marten van der Meulen
Marten van der Meulen heeft verzocht om aan de PGA verbonden te worden als predikant met een bijzondere opdracht. Hij is door de synode beroepen als predikant met een bijzondere opdracht. Hij werkt voor de PThU. Om in
kerkdiensten te kunnen voorgaan, moet hij in een wijkgemeente bevestigd worden. Deze bevestiging heeft geen financiële consequenties voor de PGA. De vraag wordt gesteld of de PGA in formele zin verantwoording draagt voor
een in haar midden bevestigde predikant. Hoe zit dit kerkordelijk? Jenneke Span zal nakijken hoe dit kerkordelijk is
geregeld.
In de verbintenisdienst zal ds. Helène van Noord voorgaan.
8. Zaken uit CvK
Vanuit het CvK zijn geen mededelingen.
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9. Zaken uit het CvD
Budget Support
In de vergadering van het moderamen van het CvD heeft Budget Support verteld over de stand van zaken.
De sociale winkel gaat verhuizen naar een ander pand op hetzelfde terrein (bij de Asser Kringloopwinkel Struunhuus).
In dit pand is sanitair aanwezig.
Diaconaal werker
Dick Vos begin op 3 juni met zijn werkzaamheden voor de diaconie.
Gesprek met gemeente Assen/DPA/PGA
Op 14 mei heeft er weer een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente Assen, DPA en PGA. Het Leger des Heils en
Vaart Welzijn waren verhinderd. De gemeente Assen gaat per 1 juni twee geldcoaches aanstellen. Inwoners van Assen met financiële problemen kunnen bij hen terecht. Na een intakegesprek worden zij doorverwezen naar andere
instanties zoals Budget Support, Schuldhulpmaatje e.d.
Schuldhulpmaatje
Op 15 mei is in het Open huis een intentieverklaring getekend tussen het DPA en Schuldhulpmaatje, in samenwerking
met het Leger des Heils, Budget Support en Humanitas.
11. Zaken uit de Jeugdraad
- Binnenkort worden afspraken gemaakt met Daniël Kehanpour.
- De Jeugdraad is blij met het bedrag van € 2.500 dat is ontvangen uit de eindejaarscollecte. Er zal een planning en
begroting worden gemaakt voor de besteding van dit bedrag.
- Van de werkgroep Economie en Geloof is een brief ontvangen om mee te werken aan het project ‘Stof tot nadenken’. Na de zomer zal de Jeugdraad hiervoor plannen maken.
- Met de Stichting Present wordt volgend jaar een project gestart.
11. Uit de wijken
Jozefkerk
- Binnenkort is er een belijdenisdienst waarin twee mensen belijdenis doen.
- Op 16 juni is er een doopdienst.
- De Jonge kerk-dienst op 19 mei was geslaagd.
Vredenoord
- In de kerkenraadsvergadering is teruggekeken op de diensten in de Veertigdagentijd, de Stille Week en het kinderproject in deze periode. In de week voor Pasen worden gezamenlijke diensten gehouden, op Pasen zelf op twee plekken. Hier wordt over nagedacht.
- Ds. Helène van Noord heeft verslag uitgebracht van haar reis naar Georgië, waar zij het paasfeest heeft gevierd.
- Een zorgpunt is dat er onvoldoende bezetting is voor de oppasdienst.
- Ds. Roeland Busschers werkt nog steeds voor 75%.
- In 2022 loopt het huurcontract met de GGZ Drenthe af. Er is door de gebouwencommissie Vredenoord een uitvoerig
rapport opgesteld. Dit rapport wordt in de wijkgemeente besproken in bijeenkomsten in juni en augustus.
Sionsgemeente
Er zijn geen mededelingen.
Vrijzinnig Assen
Er wordt gezocht naar een geschikte kerk voor de kerkdiensten na 1 januari 2020.
De Drieklank
Tijdens de startzaterdag in september vorig jaar was het mogelijk om de Koptische kerk te bezoeken. Dit bezoek was
geslaagd, de gemeenteleden van De Drieklank zijn zeer gastvrij ontvangen. Op zondag 26 mei was er een tegenbezoek georganiseerd in De Bron.
Inspiratieavond op 16 mei
De bezoekers van deze avond ontvangen een verslag. Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september, is er een vervolgbijeenkomst gepland.
Hoe wordt de inspiratieavond gezien in verband met de commissies gebouwen en predikanten en de processen zoals
in Vredenoord, de Jozefkerk en De Drieklank. Hoe kunnen deze processen verbonden worden? De inspiratieavond
was een avond bedoeld voor de hele PGA, waarin met elkaar gesproken kon worden over hoe we nu en in de toekomst kerk willen zijn. Gemeenteleden konden in gesprek gaan met leden van andere wijkgemeenten; dit gebeurt niet
vaak. De gemeenten Enschede, Nijeveen en Peize hebben verteld wat zij hebben gedaan in moeilijke omstandigheden.
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De gedachten en adviezen die naar voren komen, zullen worden samengevlochten tot een toekomstbeeld. Dit heeft
tijd nodig. Er moet in vrijheid kunnen worden nagedacht. Toch moet een aantal knopen worden doorgehakt. In deze
beleidsperiode worden besluiten genomen die moeten worden opgenomen in het volgende beleidsplan.
Opening zalencentrum Jozefkerk en het Kerkelijk Bureau
De officiële opening van het zalencentrum Jozefkerk en het Kerkelijk Bureau is op 30 augustus. Er is een commissie
gevormd die de opening zal voorbereiden.
12. Sluiting (Jozefkerk)
Ds. Ron Koopmans sluit de vergadering met gebed.
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.
Assen, 1 juli 2019

Preses, Thilla Franken

Scriba, Bert Smit

Besluiten en actiepunten AK-vergadering 27 mei 2019
1. De AK besluit om Daniël Kehanpour onder een aantal voorwaarden per 1 september 2019 aan te stellen als kerkelijk werker jeugd en middengeneratie binnen de PGA. T.z.t. zal een verbintenisdienst worden gepland.
2. De AK stelt de jaarrekening 2018 CvK vast en verleent het College van Kerkrentmeesters decharge voor het in
2018 gevoerde beleid.
3. De AK stelt de jaarrekening 2018 van het College van Diakenen vast, onder voorbehoud van goedkeuring door de
accountant.
4. De AK stemt in met de benoeming van dhr. Dick Vos als diaconaal werker.
5. De AK stemt in met het aanschaffen van de Scipio-app, onder voorbehoud dat regelmatig over de voortgang wordt
gerapporteerd.
6. 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.
7. De AK stemt ermee in om in de communicatie naar buiten ‘Protestantse Kerk Assen’ te gebruiken in plaats van
‘Protestantse Gemeente Assen’. De AK-leden zullen de wijkkerkenraden informeren over dit besluit.
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Besluiten- en actiepuntenlijst Algemene Kerkenraad
Vergaderdatum
29 april 2019/
27 mei 2019

Agendapunt
3. Jaarplan 2018-2019

29 april 2019/
27 mei 2019

3. Jaarplan 2018-2019

29 april 2019/
27 mei 2019

3. Jaarplan 2018-2019

29 april 2019/
27 mei 2019

9. Besluit benoeming
diaconaal werker

27 mei 2019/

3. Kennismaking met
kerkelijk werker jeugd en
middengeneratie

27 mei 2019

4.a. Jaarrekening 2018
CvD

27 mei 2019

4.b. Jaarrekening 2018
CvK

Wat
De AK stemt in met het aanschaffen van de Scipio-app,
met het voorbehoud dat regelmatig over de voortgang
wordt gerapporteerd.
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 buiten de
PGA ‘Protestantse Kerk Assen’ te gebruiken in plaats
van ‘Protestantse Gemeente
Assen’. De AK-leden zullen
de wijkkerkenraden informeren over dit besluit.
De AK stemt in met de benoeming van dhr. Dick Vos
als diaconaal werker.
De AK besluit om Daniël
Kehanpour onder een aantal voorwaarden per 1 september 2019 aan te stellen
als kerkelijk werker jeugd en
middengeneratie binnen de
PGA. T.z.t. zal een verbintenisdienst worden gepland.
De AK stelt de jaarrekening
2018 van het College van
Diakenen vast, onder voorbehoud van goedkeuring
door de accountant.
De AK stelt de jaarrekening
2018 CvK vast en verleent
het College van Kerkrentmeesters decharge voor het
in 2018 gevoerde beleid.
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Wie
Werkgroep communicatie/Kerkelijk Bureau

Werkgroep communicatie

Werkgroep communicatie/AK-leden

Wanneer klaar

