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Korte samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk 
Assen op maandag 24 februari 2020 in De Bron 
 
 
1. Opening (De Drieklank) 
 
2. Mededelingen preses + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Rondvraag 
Er zijn twee vragen voor de rondvraag. 
 
De agendapunten 3 en 4 worden in besloten vergadering behandeld. 
 
5. Verslag AK-vergadering 27 januari 2020 
Het verslag van de vergadering op 27 januari 2020 wordt met een kleine tekstuele aanpassing vastgesteld. 
 
6. Ingekomen en uitgegane stukken 
Naar aanleiding van deze lijst worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
7. Zaken uit CvK 
Actie Kerkbalans 
De toezeggingen voor de actie Kerkbalans zijn verwerkt door het Kerkelijk Bureau. De cijfers die in de vergadering 
werden bekend gemaakt, bleken helaas niet te kloppen. Er bleken toezeggingen dubbel te zijn geteld bij het totaal. 
De werkelijke cijfers zijn: toezeggingen voor 2020:  
Kerk €610.440 (2019: €625.449) 
Diaconie dichtbij: €89.505 (2019: €89.193) 
Diaconie ver weg €82.751 (2019: €82.623)) 
 
Kerkapp 
Vanaf zondag 1 maart is het mogelijk om aan collectes te doneren via de kerkapp. Op zondag 1 maart zijn leden van 
de werkgroep app in de kerken aanwezig om gemeenteleden met vragen te woord te staan. Hoe de vrije collectes, die 
per wijk verschillend zijn op één zondag in de app worden opgenomen, zal nog worden nagegaan 
 
8. Zaken uit CvD 
Penningmeester 
Er is een nieuwe penningmeester van het CvD benoemd. 
Diaconale avond 
Op 12 februari was een avond voor alle diakenen van de PKA georganiseerd in het kader van ‘Stof tot nadenken’. De 
diakenen van de drie wijkgemeenten hebben kennis gemaakt met elkaar. Er zijn kunstwerken van stof gemaakt, die in 
de verschillende kerken komen te hangen. Na een jaar zullen deze worden verkocht. Er zijn nog geen verdere plan-
nen uitgewerkt in het kader van ‘Stof tot nadenken’.  
 
9. Zaken uit de Jeugdraad 
- De jeugddienst die wordt georganiseerd van de opbrengst van de eindejaarscollecte 2018 wordt gehouden op  
19 april. Er zijn contacten met de theaterwerkplaats ‘Orde der dwazen’.  
- Elke maand zal in een andere kerk van de PKA een gezinsdienst worden georganiseerd. Op 16 februari was er een 
gezinsdienst in de Opstandingskerk m.m.v. het koor El Elohim. Het is een experiment om de jonge gezinnen uit de 
verschillende wijkkerken met elkaar in contact te laten komen.  
- Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag wordt The Passion uitgevoerd in Kloosterveen. De leden van de AK zijn hierbij 
van harte welkom. The Passion wordt dit jaar drie keer opgevoerd. Op Goede Vrijdag is de doelgroep voor  
The Passion de mensen die niet naar het paastriduüm gaan. Via de website van De Drieklank zijn kaarten voor de 
voorstellingen verkrijgbaar. 
 
10. Uit de wijken 
De Drieklank 

- Op zondag 9 februari was er een Johnny Cashdienst in De Bron. Ondanks de storm die die middag woedde waren 
er toch nog 90 mensen aanwezig. Het was een leuke dienst met een goede band.  
- Op zaterdag 25 januari had de wijkkerkenraad van De Drieklank een bezinningsdag. Er is verder gedacht over het 
‘winkelconcept’. Vóór de zomer zal de wijkkerkenraad een conceptadvies sturen aan de AK. 
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Vredenoord 
- Op 23 februari is een ouderling bevestigd als ouderling. Zij zal de taak van vicevoorzitter van de wijkkerkenraad 
gaan vervullen. 
- Op 23 februari was er ’s middags in de Adventskerk een goed bezochte Oosterhuisvesper. 
- Op 8 maart is er in de Adventskerk een kerkdienst in het kader van de Rafelende Randen van Europa. 
 
Vrijzinnig Assen 
- Er wordt gewerkt aan de profielschets voor de opvolger van Foekje Dijk en er wordt een tijdsplanning gemaakt. 
Op 5 maart is er een algemene ledenvergadering. Er is een gesprek geweest tussen een afvaardiging van het bestuur 
van Vrijzinnig Assen en het moderamen van de AK. Dit was een goed gesprek. Alles verloopt naar wens in de sollici-
tatieprocedure en er wordt gehoopt dat in de vergadering van juni of september een besluit kan worden genomen.  
- De overeenkomst tussen Vrijzinnig Assen en de AK moet worden geactualiseerd Deze is al weer 12 à 13 jaar oud. 
- Er worden opvolgers voor bestuurders en voor andere functies gezocht. 
 
Sionsgemeente 

Op 10 februari was er een gemeenteavond waarop een medewerker van de Stichting De Ondergrondse Kerk iets 
vertelde over en het werk liet zien van deze stichting. 
 
Jozefkerk 
Een pas bevestigde ouderling zal worden afgevaardigd naar de AK. 
 
Rondvraag 
Gebruik van kerkgebouwen door andere kerkgenootschappen 
Er zijn gesprekken gaande met drie kerkgenootschappen over het gebruik van gebouwen van de PKA.  
- Pinkstergemeente De Ontmoeting wil gebruik gaan maken van de Opstandingskerk. Een groot deel van de afspra-
ken hiervoor is inmiddels gemaakt.  
- Gereformeerde Kerk Emmen Assen e.o.: er worden gesprekken met dit kerkgenootschap gevoerd over gebruik van 
De Bron.  
- De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Assen-West: met deze kerk worden gesprekken gevoerd over het gebruik van 
de Jozefkerk. Bekeken wordt wat mogelijk is voor wat betreft de aanvangstijden van de kerkdiensten. 
De kerkgenootschappen zouden ook gebruik willen maken van de kerkgebouwen voor activiteiten door de week.  
Met de wijkkerkenraden van de verschillende kerken zijn gesprekken gaande. De wijkkerkenraden nemen hierover 
besluiten in overleg met het CvK. 
 
AK en Stof tot Nadenken 
Kan de AK iets doen met het thema ‘Stof tot nadenken’? Hier zal over worden nagedacht. 
 
11. Sluiting (De Drieklank) 
De vergadering wordt besloten met lied 425, ‘Vervuld van uw zegen’. 
 
 
 
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 24 februari 2020 
1. De AK formuleert een voorlopig besluit over de toekomst van de PKA aan de hand van de notitie ‘Advies ontwikkel-
richting inrichting Protestantse kerk Assen 2030’, opgesteld door de commissie Predikanten & Gebouwen, met een 
aanpassing van een aantal adviespunten uit de notitie. Dit voorlopige besluit kan tijdens de gesprekken met de wijk-
kerkenraden worden bijgesteld. 
2. De AK stemt in met de routeplanning van de bespreking van het voorlopige besluit met de wijkgemeenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


