
Kort verslag van de gezamenlijke bijeenkomst AK en wijkkerkenraden PKA op dinsdag 24 mei 2022 in de 
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Harrie van der Ploeg, Broer Roorda, Frederieke Scheper, Gerard Schoep, Henk Siekmans, Bert Smit, Evert Jan Stokking,  
Aaldrik Venhuizen, Wim Verschoor, Arno Visser, Wieger Vriezema, Eva Warris, Geert Warris, Johan Wessel, Rosalie de Weerd,  
Greetje Westerhof, Imke Zeilstra, Thijs Zwiers 
Beeld en geluid: Jacko Duker 

 
1. Opening 
Gerard Schoep opent de bijeenkomst en leest twee gedeelten uit de brief van Paulus aan de Filippenzen.  
Hij noemt de drie kernthema’s van de PKA, lef, eenheid in verscheidenheid en Gods actualiteit voor de stad. Hoe 
kijken we naar kerkzijn in 2030? Op 13 mei jl. was er een inspirerende bijeenkomst met leden van de AK en de 
Denktank. De Denktank houdt zich bezig met de thema’s: jeugd en middengeneratie, pionieren in Assen en hoe zijn 
we als PKA present in Assen.  
 
2. Inleiding met toelichting op de avond 
De PKA heeft te maken met afnemende menskracht, een afnemend aantal professionals en teruglopende financiën. 
Hebben gemeenteleden na corona nog binding met de kerk?  
Op 20 juli 2021 zijn er afspraken gemaakt over de toekomstige formatie van predikanten en over de samenwijkse 
activiteiten. Op 30 september 2021 was er een vervolgvergadering over dit onderwerp. Helaas kon daarna geen 
datum worden gevonden voor een volgende bijeenkomst.  
Vanavond komt de (financiële) stand van zaken aan de orde. Verder zal worden gesproken over hoe we verder 
kunnen gaan en zullen er concrete afspraken worden gemaakt voor het komende seizoen.  
 
3. Toelichting geactualiseerde meerjarenraming 
Evert Jan Stokking licht de meerjarenraming toe en geeft een financiële analyse aan de hand van een 
powerpointpresentatie. Deze presentatie zal via de wijkkerkenraden naar de aanwezigen worden gestuurd. 
 
Leden 
Het ledental van de kerk daalt. In 2010 waren er ong. 7000 leden, nu zijn er 4600 doopleden en belijdende leden. 
Vanwege de AVG zijn de geboorteleden in de afgelopen jaren benaderd en voor een groot deel uitgeschreven. De 
gemiddelde ledendaling was 3,6% per jaar. In 2021 was de daling 5,5%.  
 
Actie Kerkbalans 
De PKA vergrijst. Het aantal leden in alle leeftijdsgroepen daalt, maar het aantal ouderen blijft constant. Dit heeft 
gevolgen voor de opbrengst van de actie Kerkbalans. De toezeggingen lopen terug en wat gemeenteleden betalen is 
lager dan de toezeggingen die zij hebben gedaan. Het landelijk gemiddelde van de actie Kerkbalans is €160,- per lid, 
in Assen ligt dit lager. Leden jonger dan 40 jaar dragen bijna niet bij aan de PKA (1,4% van het totaal). 80% van de 
opbrengst van de actie Kerkbalans komt van leden ouder dan 60 jaar. 25% van de leden draagt niets bij.  
Is het een idee om gemeenteleden een richtbedrag te geven dat nodig is als bijdrage of gemeenteleden aanspreken 
en vragen om meer bij te dragen? Het zou kunnen zijn dat gemeenteleden die veel bijdragen dan minder gaan geven. 
Jongeren moeten worden aangesproken, hiervoor moeten ideeën worden uitgewerkt. In de folder die bij de actie 
Kerkbalans wordt verspreid staat een richtlijn voor de bijdrage. Deze richtlijn zou een prominentere plaats kunnen 
krijgen.  
 
Baten en lasten 
De baten komen vooral van bijdragen van gemeenteleden. In 2021 was er een overschot, omdat de gemiddelde 
bijdragen van gemeenteleden iets hoger was door de actie ‘PKA Gezond’. De opbrengst van de beleggingen was ook 
hoger. Dit was incidenteel.  
 
Vrije buffer 
De PKA heeft een lage vrije buffer en dit zal in de toekomst gaan dalen. Dit getal is van belang bij het beroepen van 
predikanten. Als het te laag is, kan het mogelijk zijn dat het CCBB geen toestemming geeft om een predikant te 
beroepen.  
 
Het CvK denkt na over verhogen van inkomsten en verlagen van uitgaven en komt hierover met een advies naar de 
AK.  
 
In juni 2022 zal een gemeenteavond worden gehouden om de gemeenteleden van de PKA over de stand van zaken 
rond de financiën in te lichten.  
 
4. Pauze 
 
 



 
5. Bespreken samenwijkse taartpunten 
De aanwezigen bespreken in groepjes de onderwerpen van de samenwijkse taartpunten (zie bijlage). Welke 
onderwerpen zullen als eerste moeten worden aangepakt en welke kunnen nog even wachten? 
Bij elk onderwerp zijn vertegenwoordigers van de drie wijken.  
De vellen worden opgehangen langs de wand van de Jozefkerk. De aanwezigen kunnen de onderwerpen voorzien 
van punten. Elk kerkenraadslid kan 6 punten verdelen om de urgentie van een onderwerp aan te geven.  
 
6. Planning en taakverdeling ‘taartpunten’ komend seizoen 
De onderwerpen ‘jeugd’ en ‘middengeneratie’ krijgen de meeste punten. Besloten wordt om dit onderwerp uit te laten 
werken door de Denktank, omdat zij al de opdracht van de AK hebben om hierover een advies te geven. 
De onderwerpen ‘Communicatie’, ‘Missionaire stad’ en ‘Muziek’ zullen door groepjes die bestaan uit kerkenraadsleden 
van de drie wijken worden uitgewerkt. 
 
In het seizoen 2022/23 zullen adviezen over de aanpak van deze onderwerpen worden opgesteld. In het seizoen 
2023/24 zullen deze adviezen worden uitgevoerd. 
 
De aanwezige kerkenraadsleden zijn al druk bezet en hebben geen gelegenheid om zitting te nemen in één van de 
groepen. Zij zullen de onderwerpen waarover een advies moet worden opgesteld meenemen naar hun kerkenraden 
en vertegenwoordigers voor de drie groepen benaderen. 
Voor de groepen zal een instructie worden opgesteld over wat van hen wordt verwacht. Ook zal een tijdschema 
worden bijgevoegd. 
 
In november 2022 wordt een vervolgbijeenkomst gepland waarin de voorstellen van de werkgroepen zullen worden 
besproken. 
 
7. Afsluiting 
Gerard Schoep sluit de bijeenkomst af met het lezen van twee coupletten van lied 969 ‘In Christus is noch west noch 
oost’. 


