Algemene Kerkenraad

Protestantse Kerk Assen

Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen op maandag 25 november 2019 in De Bron
1. Opening (Sionsgemeente)
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag
AK-vergaderingen zijn in principe besloten vergaderingen. Gemeenteleden mogen bij de AK-vergadering aanwezig
zijn, als de AK dit toestaat. Als er onderwerpen op de agenda staan die in een besloten vergadering besproken zullen
worden, moet de AK daartoe het besluit nemen. Wat er in de AK besproken wordt, moet binnen de AK blijven.
De verslagen van de vergaderingen worden naar de wijkkerkenraden gestuurd. De leden van de wijkkerkenraden
dienen hier vertrouwelijk mee om te gaan, deze vallen onder het ambtsgeheim. De verslagen mogen ook niet op de
website worden gepubliceerd. Een samenvatting van de belangrijkste besluiten mag op de website en in het Kerkblad
worden gepubliceerd. De formulering in de plaatselijke regeling over dit onderwerp zal worden aangepast.
3. Gesprek met Daniël Kehanpour
Sinds september 2019 in dienst van de Protestantse Kerk Assen. Houdt zich bezig met de jeugd en de middengeneratie. Hij is één van de bovenwijkse medewerkers, naast stadspredikant ds. Bert Altena en diaconaal werker Dick Vos.
Agendapunt 4 wordt in beslotenheid behandeld.
5. Vervolg inspiratieavond 17 september jl.
Op 16 mei jl. was de eerste avond waarop gemeenteleden konden meedenken over de toekomst van de Protestantse
Kerk Assen. Een aantal van de ideeën die op 16 mei naar voren zijn gekomen, zijn op 17 september nader uitgewerkt.
De drie thema’s waar op 17 september over gesproken is, zijn ‘lef’, ‘Gods actualiteit voor Assen’ en ‘krachten bundelen’. Rond de drie thema’s worden in 2020 drie vieringen georganiseerd.
6.a. Begroting 2020 CvK
De penningmeester van het CvK licht de begroting toe.
In de begroting 2020 zijn de inkomsten van de actie Kerkbalans op het zelfde niveau begroot als in 2019. Er is een
laagrentende lening van 30 jaar afgesloten bij het Nationaal Restauratiefonds. Een extern bureau is gevraagd om een
meerjarenonderhoudsplan op te stellen voor de gebouwen in eigendom van de Protestantse Kerk Assen.
6.b. Vaststellen abonnementsprijs Kerkblad
De abonnementsprijs van het Kerkblad voor 2020 blijft dezelfde als in 2019, €24,50 per jaar.
7. Begroting 2020 CvD
De penningmeester van het CvD licht de begroting CvD 2020 toe.
Het CvD gaat door in de lijn van de begroting van 2019. Er is een accentverschuiving door de nadruk te leggen op de
diaconie dichtbij. Bij de actie kerkbalans wordt aan gemeenteleden gevraagd of zij iets meer willen bijdragen aan diaconie dichtbij dan veraf.
8. Vaststellen collecterooster
De specifieke doelen voor de collecten voor het CvD en het CvK zullen in 2020 niet tegelijk vallen.
9. Verslag AK-vergadering 28 oktober 2019
Het verslag van de AK-vergadering van 28 oktober 2019 wordt vastgesteld.
10. Ingekomen en uitgegane stukken
11. Zaken uit CvK
Actie Kerkbalans: Dit jaar is het voor het eerst mogelijk dat gemeenteleden al in december hun toezegging kunnen
invullen via de app of de website van de Protestantse Kerk Assen. Gemeenteleden van wie het e-mailadres bekend is
op het Kerkelijk Bureau krijgen per e-mail een verzoek om hun toezegging in te vullen. Na de verwerking van deze
toezeggingen zal de papieren versie van het toezeggingsformulier van Kerkbalans worden geprint voor gemeenteleden die nog geen toezegging hebben ingevuld.
12. Zaken uit het CvD
Rienk Gaasbeek is de nieuwe secretaris van het CvD.
Het CvD organiseert een avond in februari 2020 voor alle diakenen van de Protestantse Kerk Assen. Het onderwerp is
‘Stof tot nadenken’.
13. Zaken uit de Jeugdraad
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Daniél Kehanpour gaat op 8 december voor in een kerkdienst en ook op 5 januari 2020.
14. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
Foekje Dijk gaat eind volgend jaar met emeritaat. VA is bezig met het opstellen van een profielschets voor een parttime voorganger voor 16 uur in de week.
Per 1 januari verhuist Vrijzinnig Assen van de Doopsgezinde kerk naar het gebouw van het Apostolisch Genootschap
aan de Selma Lagerlöflaan.
Jozefkerk
Zondag 1 december gaat stagiair Henk Binnekamp voor in de dienst. Hij zal op woensdag 27 november voorgaan in
de middagpauzedienst in de Bethelkerk en op 5 januari weer in de Jozefkerk.
Sionsgemeente
In de Sionsgemeente is stilgestaan bij Eeuwigheidszondag.
De Drieklank
Op de Voleindingszondag zijn 41 namen genoemd. Er waren veel mensen aanwezig bij de kerkdienst.
Op zondag 17 november is er een schoolkerkdienst georganiseerd, samen met de Molukse gemeente.
Vredenoord
Op Eeuwigheidszondag zijn in de Opstandingskerk en de Adventskerk de namen van de overledenen in Vredenoord
genoemd.
In de periode van advent tot Driekoningen worden in de kerkdiensten schilderijen, gemaakt door gemeenteleden, aan
de orde gesteld. De schilderijen zijn gemaakt naar aanleiding van teksten uit Jesaja en Micha.
15. Sluiting (Sionsgemeente)
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 25 november 2019
1. De AK besluit dat de notitie van de commissie gebouwen en predikanten tot en met de AK-vergadering van 27 januari 2020 vertrouwelijk blijft.
2. De AK stelt de begroting voor 2020 van de PGA vast, met inachtneming van het punt dat er nog een gesprek met
de kascommissie zal plaatsvinden over de vermelding van de verbouwing van de Jozefkerk in de begroting
3. De AK stelt de abonnementsprijs van het Kerkblad voor 2020 vast.
4. De AK stelt de begroting voor 2020 van de diaconie conform het voorstel van het CvD vast.
5. De AK stelt het collecterooster vast conform het voorstel.
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