Verslag Algemene Kerkenraad 17 mei 2021

Protestantse Kerk Assen

Samenvatting van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Assen op
maandag 17 mei 2021 in de Jozefkerk
1. Opening
Ds. Peter van de Peppel zit deze vergadering voor omdat Thilla Franken is verhinderd. Hij heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Martijn Huizenga (OOG vastgoedadvies) en Thijs Zwiers voor het agendapunt 3b, D MJOP, Jurgen Wagenaar (kascommissie) (agendapunt 3.a.) en Imke Zeilstra, penningmeester CvD (agendapunt 4).
Hij gaat voor in gebed.
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag
Mededelingen
- Op 13 juni zal ds. Ron Koopmans afscheid nemen. Zoals het er nu uitziet mogen dan dertig personen aanwezig zijn
in de kerkdienst. Namens de AK zullen Thilla Franken (preses) en Bert Smit (scriba) aanwezig zijn. Gerrit Drogt is namens het CvD aanwezig.
- Het formulier voor de jaarlijkse evaluatie wordt binnenkort naar de AK-leden gezonden.
Vaststellen agenda en rondvraag
De agenda wordt vastgesteld. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
3.a. Jaarrekening 2020 CvK
De jaarrekening is op 11 mei jl. door het CvK goedgekeurd. De kascommissie heeft de jaarrekening positief beoordeeld. Jurgen Wagenaar, lid van de Kascommissie, is bij de vergadering aanwezig om een toelichting te geven.
Erwin Kremer licht de jaarrekening 2020 van het CvK toe. De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van
€293.405. In de begroting van 2020 was met een verlies rekening gehouden, maar door de coronapandemie is het
verlies nog groter geworden.
De baten vallen tegen. Door corona zijn er geen buffet- en huuropbrengsten. De bijdragen van gemeenteleden, zowel
uit de actie Kerkbalans alsook uit de collecten, zijn lager dan begroot. Ook de opbrengst van het Kerkblad valt tegen.
De personele kosten zijn door verkrijging van NOW-subsidie gedaald.
- Op pag. 4 van de jaarrekening wordt gesproken over de bestemmingsreserve Vredenoord. Dit moet zijn
De Ontmoeting.
- De opmerking die op pag. 13 is opgenomen over de bestemmingsreserve van De Ontmoeting geldt ook voor de andere wijkgemeenten.
- In de jaarrekening is een post ‘vooruit ontvangen giften’ opgenomen. Voor de actie Kerkbalans 2021 die in december
2020 van start ging, was het voor het eerst mogelijk om de toezegging via iDEAL te voldoen. Veel gemeenteleden
hebben hiervan gebruik gemaakt.
- Het is een jaarlijkse tendens dat de toezeggingen dalen. In de ledenstatistiek die als bijlage is gevoegd bij de jaarrekening is te zien dat de bijdragen voornamelijk komen van gemeenteleden van boven de 60 jaar. Leden onder de 60
jaar zeggen aanzienlijk lagere bedragen toe. Het Kerkelijk Bureau houdt de betalingen van gemeenteleden bij en
stuurt gemeenteleden die wel hebben toegezegd, maar hun toezegging niet (helemaal) hebben betaald, een rappel.
- Het uitstaande saldo van de collectebonnen is verwerkt in de jaarrekening. Dit geldt ook voor het uitstaande collectesaldo van de Scipio-app. Collectebonnen kunnen op dit moment niet gebruikt worden voor collectes. Ongebruikte
bonnen kunnen eventueel worden ingeleverd op het Kerkelijk Bureau.
- De administratieve kosten zijn hoger dan begroot. Hoe kunnen deze worden teruggedrongen? Geantwoord wordt dat
er veel beleidsmatige zaken geregeld moesten worden. Dit heeft veel tijd gevergd. Ook waren er veel vergaderingen.
Het is een aandachtspunt voor de komende jaren. Het inwerken van de nieuwe medewerker op het Kerkelijk Bureau
heeft in 2020 extra kosten met zich meegebracht. Geprobeerd wordt om inkomsten te verkrijgen door meer andere
gemeenten hun administratie door het Kerkelijk Bureau te laten uitvoeren. Met de protestantse gemeenten Diever,
Dwingeloo en Westerbork worden gesprekken gevoerd. Mogelijk wordt ook de actie Kerkbalans voor deze gemeenten
overgenomen door het Kerkelijk Bureau. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met de huidige personele
bezetting.
- Het is zorgelijk dat de opbrengsten van de collecten achter zijn gebleven op de begroting (€ 10.000 à € 11.000). Gelukkig is vlak voor de coronacrisis begonnen met collectes via de Scipio-app. Dit heeft ervoor gezorgd dat de opbrengsten niet nog verder zijn achtergebleven op de begroting.
Jurgen Wagenaar, lid van de kascommissie, bedankt het CvK en mw. Marlies Warris (Kerkelijk Bureau) voor de voorbereiding van de jaarstukken. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat aan de jaarrekening een deugdelijke
administratie ten grondslag ligt. Het verlies op pagina 8 baart de kascommissie zorgen. Als dit wordt doorgetrokken is
er over acht jaar geen Protestantse Kerk Assen meer. 95% van de inkomsten komt van gemeenteleden van 50 jaar
en ouder. Het is de vraag of er veel legaten of nalatenschappen komen. Om de financiële continuïteit te waarborgen
zou een financieel meerjarenplan nodig zijn. Opgemerkt wordt dat in het meerjarenplan is te zien dat na 2024 een financiële omslag zal plaatsvinden. In de komende jaren zullen vier predikanten met emeritaat gaan. Ds. Roeland Bus1
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schers zal medio dit jaar voor 50% gaan werken. In 2030 zal er op basis van de huidige inschattingen nog een vermogen resteren van € 700.000. Dit is voldoende om de lopende verplichtingen nog twee jaar te kunnen betalen. Dit is
een moment om een keuze te maken en te bekijken welke gebouwen behouden zullen worden. De keuzes hebben financiële consequenties. Het CvK monitort de inkomsten en uitgaven door het jaar heen en kan tussentijds bijsturen.
De vraag is wat de kerkelijke en geloofstraditie de gemeenteleden waard is.
De kascommissie adviseert de AK om de jaarrekening vast te stellen, met inachtneming van de wijziging op pag. 4.
Besluit:
De AK stelt de jaarrekening 2020 van het CvK vast en verleent het College van Kerkrentmeesters decharge
voor het in 2020 gevoerde beleid.
3.b. Toelichting D MJOP
In de AK-vergadering van 28 september 2020 is besloten dat bij de behandeling van de jaarrekeningen het onderhoud
aan de gebouwen aan de orde zal komen. Thijs Zwiers geeft een toelichting op het gunningsadvies planmatig onderhoud deelproject 2A:
- De projectgroep planmatig onderhoud heeft het onderhoud van alle gebouwen van de PKA tot in detail in kaart gebracht. Dit is opgenomen in een computerprogramma.
- De projectgroep installaties en verduurzamen is bezig met de vraag hoe de kerkgebouwen verduurzaamd kunnen
worden. De overheid wil dat gebouwen in 2050 van het aardgas af zijn. In de projectgroep wordt erover nagedacht
hoe dit vorm zou kunnen krijgen. De vloerbedekking van de Jozefkerk die niet meer bij het interieur past, moet worden
vervangen. Dit zal eerst gebeuren als er duidelijkheid is over de vraag of er vloerverwarming zal worden aangelegd.
De ketenpartners zijn in Assen gevestigd (is duurzaam, want er hoeven dan minder kilometers te worden afgelegd).
Ketenpartners betekent dat de schilder, aannemer enz. met elkaar om de tafel hebben gezeten om te bespreken hoe
zij het beste met elkaar kunnen samenwerken om zo voordelig en goed mogelijk samen de opdrachten van de PKA
uit te voeren. Dit houdt bijvoorbeeld in het gebruik maken van elkaars steigers e.d. Er wordt optimaal gebruik gemaakt
van de kennis van de ketenpartners. Het onderhoud wordt optimaal uitgevoerd, niet maximaal.
Door gebruik te maken van een andere verfsoort zijn de schilderbeurten teruggebracht van één keer per zes à zeven
jaar naar één keer per acht jaar.
Het D MJOP is beleidsvrij. Dat wil zeggen dat alle gebouwen zijn beschreven. Mocht een gebouw worden afgestoten
(of aangekocht), dan wordt bekeken hoe hiermee om te gaan. De gebouwen moeten veilig en functioneel zijn zolang
deze gebruikt worden.
In het gunningsadvies wordt een totaalbedrag van € 200.000 inclusief BTW genoemd voor noodzakelijk onderhoud
aan gebouwen van de PKA.
De Jozefkerk en het Kerkelijk Bureau zijn monumenten. Voor het onderhoud hiervan wordt SIM-subsidie ontvangen
(Subsidie Instandhouding rijksMonumenten). In 2017 is een plan gemaakt voor het onderhoud 2018-2023. Hiervoor is
een bedrag van € 250.000 genoemd, incl. BTW. In dit bedrag is ook begrepen het stemmen van het orgel en het advies van OOG Vastgoedadvies. Vanaf 2018 is hiervoor steeds een deel van de subsidie van € 125.000 uitgekeerd. In
2023 moet een verslag worden gemaakt om aan te tonen dat er € 250.000 is geïnvesteerd. Als dit niet het geval is,
moet er subsidie worden terugbetaald.
Op het dak van De Bron is een levensduurverlengende witte (in verband met hete zomers) dakbedekking aangebracht. Ook de Opstandingskerk heeft een nieuwe dakbedekking gekregen. Het schilderwerk aan de boogramen in de
Jozefkerk is klaar. Onderzocht wordt of er in het kader van de duurzaamheid voorzetramen geplaatst kunnen worden.
De verwarmingsketels in de Jozefkerk gaan nog twee jaar mee. Nagedacht wordt of deze worden vervangen of dat
een ander soort verwarming wordt toegepast, bijvoorbeeld infrarood panelen. Voor het orgel is een constante temperatuur van 16˚C nodig. Momenteel wordt bekeken hoe dit in andere grote kerken wordt of inmiddels is opgelost.
Vanuit de AK wordt opgemerkt dat, om richting te geven aan duurzaamheid, in het D MJOP gestreefd kan worden
naar nul op de meter in 2030 in de gebouwen die dan in gebruik zijn.
Verder wordt opgemerkt dat de Jozefkerk een status heeft als rijksmonument. In de communicatie naar gemeenteleden over de kosten die verbonden zijn aan de Jozefkerk moet duidelijk worden gemaakt dat deze kerk niet alleen door
de Jozefkerkgemeente wordt gebruikt voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, maar door de hele PKA
gebruikt kan worden. De Jozefkerk is ook onderdeel van de Asser samenleving. Naast de eredienst op zondag kan
het gebouw voor veel andere doeleinden gebruikt worden. Het CvK heeft een convenant met de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten Jozefkerk, die diverse (ook buitenkerkelijke) activiteiten in de Jozefkerk organiseert. Door corona
konden deze activiteiten in het afgelopen jaar helaas geen doorgang vinden.
Ds. Peter van de Peppel bedankt Thijs Zwiers en Martijn Huizenga voor hun inbreng in de vergadering.
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4.a. Jaarrekening 2020 CvD
4.b. Bestuursverslag 2020 CvD
Imke Zeilstra, penningmeester van het CvD, geeft een toelichting:
Een groot aantal activiteiten kon niet doorgaan vanwege corona. In het bestuursverslag is e.e.a. toegelicht. Het bestuursverslag is anders dan voorgaande jaren, het is aangepast zoals dat in FRIS wordt voorgeschreven. Fris betekent Financieel Rapportage en Informatie Systeem en is een format voor het indienen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook wordt door het CvD gewerkt aan een beleggingsstatuut.
- Wijkgemeente Vredenoord heeft een legaat ontvangen, waarvan 25% door de wijk vrij te besteden is en 75% in
overleg met het CvD zal worden besteed.
- Het dienstencentrum PKN is gestopt met Oikocredit. Het CvD heeft zelf nog wel een belegging bij Oikocredit.
- De diaconie heeft ondanks corona veel giften ontvangen.
- De diaconie volgt grotendeels het collecterooster van de PKN.
- In geval van een grote ramp (zoals de explosie in Beiroet) houdt het CvD hiervoor een collecte vult het bedrag aan.
- Voor de kerstpakkettenactie is aan gemeenteleden een bijdrage gevraagd. Hier is veel geld voor binnengekomen.
- De Vaartweek kon in 2020 niet doorgaan. Ook in 2021 wordt deze vakantieweek niet georganiseerd. Voor 2022 is
wel een week gereserveerd.
- In het afgelopen jaar heeft het CvD niet veel contact gehad met instanties waar zij aan bijdragen, zoals BudgetSupport, Present e.d. In het komende jaar zal dit weer worden opgepakt en wordt actief met deze organisaties in gesprek
gegaan.
- Dick Vos is ook diaconaal missionair jeugdwerker. Zijn voorganger Wim Staal hield zich ook bezig met het pastoraat
onder jongeren, maar dat is nu overgedragen aan Daniël Kehanpour.
- Het CvD vergadert in het Open Huis, zodat het Open Huis hierdoor wat extra inkomsten heeft.
Besluit:
De AK stelt de jaarrekening 2020 van het College van Diakenen vast, onder voorbehoud van goedkeuring
door de accountant, en verleent het CvD decharge voor het gevoerde beleid.
5. Verslag AK-vergadering 26 april 2021
Het verslag van de AK-vergadering van 26 april wordt ongewijzigd vastgesteld.
Pag. 1, Jaarverslag 2020 van de werkgroep communicatie, Kerkblad
De werkgroep die zich met de toekomst van het Kerkblad gaat bezighouden zal in het najaar van start gaan.
Pag. 5, Uit de wijken, CvK
Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) geeft aan dat vanaf 28 april de mogelijkheid bestaat om met dertig
mensen aanwezig te zijn in de kerk, of 10% van het mogelijk aantal zitplaatsen te gebruiken.
6. Gesprek met classispredikant
6.a. Verslag 28 april 2021: classispredikant/CCBB
De AK-leden stellen het op prijs dat zij hierover tussentijds werden geïnformeerd.
6.b.Stappen beroepingswerk
Er wordt een gezamenlijke solvabiliteitsverklaring aangevraagd voor de wijkgemeenten Jozefkerk en De Drieklank.
Voor wijkgemeente Vredenoord kan dit nog niet, omdat de solvabiliteitsverklaring een jaar geldig is en in deze wijkgemeente pas over drie jaar een vacature ontstaat.
Het formatieplan ‘Uitwerking verdeling fte professionals per 1 januari 2030’ is met andere stukken meegezonden naar
het CCBB (Classicaal College voor de behandeling van Beheerszaken).
Het CCBB heeft een formatieplan nodig. Het gaat om de totale formatie op niveau van de PKA. Hoe de formatie wordt
ingevuld, zal in de AK worden besproken (zie punt 4 in de notitie ‘Stappen om te komen tot een solvabiliteitsverklaring
i.v.m. beroepingswerk’ van Jenneke Span.
6.c. Definitieve versie Denktank
Naar aanleiding van deze notitie worden geen opmerkingen gemaakt.
Naast de voorzitter van de werkgroep Geloof en Economie voor o.a. het aspect sociale duurzaamheid, zal Thijs
Zwiers vanuit de Stuurgroep D MJOP deelnemen o.a. met betrekking tot het visionaire aspect ten aanzien van de gebouwen.
7. Ingekomen en uitgegane stukken
Geen opmerkingen.
8. Plaatselijke regeling
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De leden van de AK hebben het filmpje met uitleg over de plaatselijke regeling ontvangen. Opgemerkt wordt dat uit
het filmpje niet duidelijk blijkt dat er meer vertegenwoordigers van een wijk naar de AK kunnen worden afgevaardigd,
die samen maar één stem hebben in de AK. In voorkomende gevallen kan het goed zijn als wijkgemeenten de mogelijkheid hebben om secondanten af te vaardigen naar de AK, bijvoorbeeld in geval dat vergaderingen in de wijken gelijktijdig plaatshebben met die van de AK. Het is evenwel aan de wijkgemeenten om dit te besluiten.
Besluit:
De AK gaat ermee akkoord dat het filmpje over de plaatselijke regeling naar de wijkkerkenraden wordt gezonden, met een begeleidende brief.
9. Zaken uit CvK
Op 25 mei vindt een gesprek plaats met de voorzitter en vicevoorzitter van wijkgemeente Vredenoord over het verminderen van de werktijd van ds. Roeland Busschers naar 50%. Op 28 juni a.s. kan de AK hier dan een besluit over nemen.
10. Zaken uit CvD
Kerstpakkettencommissie
Op 26 april jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met de kerstpakkettencommissie over ruis in de onderlinge communicatie. De uitkomst van het gesprek is veelbelovend. Er zal een gesprek met een mediator volgen om alle kou uit de
lucht te halen.
11. Zaken uit de Jeugdraad
- Frans Hellinga zal namens de Jeugdraad zitting nemen in Denktank II. Daniël Kehanpour zal ook zitting nemen in
deze Denktank.
- Volgend jaar maart zal een theatervoorstelling voor de jeugd worden georganiseerd.
- Op 25 mei a.s. is er een brainstorm met het moderamen van de AK over de toekomstvisie.
12. Zaken uit ministerie
- In het ministerie is afscheid genomen van ds. Ron Koopmans. Hij heeft dertig jaar deelgenomen aan de ministerievergaderingen in Assen. Ds. Harry Harmsen heeft hem toegesproken. Voor de afscheidsdienst wordt een lied opgenomen dat zal worden uitgezonden tijdens de afscheidsdienst. Het ministerie heeft ds. Koopmans als afscheidscadeau een kookworkshop met de collega’s aangeboden.
- Het zomerrooster is opgesteld.
- Als een predikant een (wijk)gemeente verlaat, moet een consulent worden aangesteld door de (wijk)kerkenraad. Er
is een consulent nodig om het beroepingswerk voortgang te laten vinden. Dit zal aan de orde moeten komen in de
wijkkerkenraden.
13. Uit de wijken
Vrijzinnig Assen
Op 30 mei zullen twee dezelfde diensten worden gehouden waarbij gemeenteleden aanwezig kunnen zijn. Er worden
in totaal 40 à 50 personen verwacht. In de zomermaanden worden door Vrijzinnig Assen vakantiethuismiddagen georganiseerd. Dit kan nu niet in verband met corona.
Vredenoord
In de wijkkerkenraad is gesproken over het voor 50% gaan werken van ds. Roeland Busschers en over het rapport
over de vieringen.
12. Sluiting
Ds. Peter van de Peppel besluit de vergadering met een Ierse zegen.
Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en betrokkenheid en sluit de vergadering om 21.50 uur.
Besluiten en actiepunten AK-vergadering 17 mei 2021
1. De AK stelt de jaarrekening 2020 van het CvK vast en verleent het College van Kerkrentmeesters decharge voor
het in 2020 gevoerde beleid.
2. De AK stelt de jaarrekening 2020 van het CvD vast, onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant en verleent het College van Diakenen decharge voor het in 2020 gevoerde beleid.
3. De AK gaat ermee akkoord dat het filmpje over de plaatselijke regeling naar de wijkkerkenraden wordt gezonden
met een begeleidende brief.
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