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Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Assen op 
maandag 28 november 2022 in De Bron 

 
 
De preses heet de aanwezigen welkom.  
 
1. Opening (Vredenoord)  
De vergadering wordt geopend met het lezen van lied 969,‘In Christus is noch oost noch west’. 
 
2. Mededelingen/Vaststellen agenda/Rondvraag 
Mededelingen 
Vaststellen agenda 
De agendapunten 4. Begroting 2023 Diaconie en 5. Meerjarenraming 2023-2031 worden omgedraaid. 
Rondvraag 
De Jozefkerk is niet meer betrokken bij de Denktank. Er is namens de Denktank een verzoek gedaan bij de wijkker-
kenraad Jozefkerk. Zodra er iemand is gevonden, zal dit worden doorgegeven aan de AK. 
 
3. Begroting 2023 CvK 
 
De penningmeester CvK bedankt het Kerkelijk Bureau voor het werk dat is verzet om de begroting 2023 op te stellen. 
 
Besluit: De Algemene Kerkenraad stelt de begroting CvK 2023 vast, met inachtneming van de hierboven ge-
noemde wijziging in de inleiding op de begroting. 
 
4. Meerjarenraming 2023-2030 
Er wordt een toelichting op de meerjarenraming 2023-2030 gegeven aan de hand van een powerpointpresentatie.  
In het Kerkblad is een serie opgenomen waarin de grafieken worden besproken die in de gezamenlijke vergadering 
van de AK en de wijkkerkenraden op 24 mei jl. aan de orde zijn geweest. De meerjarenraming zal in de loop van ja-
nuari/ 2023 in het Kerkblad aan de orde komen, zodat gemeenteleden hiermee eventueel rekening kunnen houden 
voor hun toezegging.  
 
Besluit: a. De Algemene Kerkenraad stelt de meerjarenraming CvK 2023-2030 voorlopig vast, dit ten behoeve 
van het overleg over de solvabiliteitsverklaring met het CCBB. 
b. De Algemene Kerkenraad start vanaf januari 2023 de inhoudelijke bespreking om te komen tot beleidskeu-
zes die in de daarmee definitief vast te stellen meerjarenraming worden meegenomen.  
 
5. Begroting 2023 Diaconie 
De penningmeester CvD bedankt het Kerkelijk Bureau voor de hulp bij het opstellen van de begroting 2023 CvD. 
 
Besluit: De Algemene Kerkenraad stelt de begroting 2023 van het CvD vast.  
 
6. Beleggingsstatuut CvK 
De PKN schrijft het opstellen, goedkeuren en vaststellen van een beleggingsstatuut voor en heeft daarvoor een model 
ontwikkeld. Dit landelijke model is door het CvK voor de PKA ingevuld.  
 
Het beleggingsstatuut CvD is nog in voorbereiding en zal in een volgende vergadering ter vaststelling worden gea-
gendeerd. 
 
Besluit: De Algemene Kerkenraad stelt het beleggingstatuut CvK vast. 
 
7. Collecterooster 2023 
Het collecterooster is in overleg tussen CvK en CvD opgesteld. Het CvK en het CvD hebben het collecterooster 2023 
goedgekeurd. 
 
Besluit: De Algemene Kerkenraad stelt het collecterooster 2023 vast. 
 
8. Terugblik gezamenlijke vergadering met wijkkerkenraden op 22 november  
De AK-leden hebben de gezamenlijke vergadering van 22 november als positief ervaren. Het was jammer dat niet alle 
kerkenraadsleden van de PKA aanwezig konden zijn. De uitwisseling van wat de wijken op dit moment bezig houdt 
was waardevol. De vraagstelling in het punt over de gebouwen werd niet door iedereen als duidelijk en concreet erva-
ren. Het was erg waardevol om met elkaar in gesprek te gaan over dit gevoelige onderwerp. Dit gesprek heeft een 
vervolg nodig.  
De werkgroepen communicatie, missionaire stad en muziek hebben afspraken gemaakt om bijeen te komen.  
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9. Stand van zaken 
Actie Kerkbalans 2023 

- Op het kerkelijk Bureau wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2023.  
- Voor de communicatie over deze actie naar de middengeneratie (25-45 jaar) is een communicatiemedewerker ge-
vonden. Zij zal tot eind januari één dag in de week beschikbaar zijn. Zij is ook in gesprek met Daniël Kehanpour en de 
Denktank.  
- De e-mails voor de digitale actie Kerkbalans worden in december verzonden.  
- Er zijn twee verschillende toezeggingsformulieren voor de actie Kerkbalans 2023: voor leden die voorheen minder 
dan €200 hebben toegezegd en voor leden die in de afgelopen jaren meer dan €200 hebben toegezegd. 
- Gemeenteleden zonder e-mailadres, of zij die nog niet gereageerd hebben op de digitale actie, krijgen in januari een 
envelop met een toezeggingsformulier.  
- Gemeenteleden die al jarenlang niets hebben kunnen of willen toezeggen worden in het komende jaar bezocht. De-
ze actie wordt samenwijks opgezet.  
 
Diensten oud en nieuw 
Op oudejaarsavond gaat drs. Bernie Wiegman voor. Op nieuwjaarsmorgen staat om 10.00 uur de koffie met nieuw-
jaarsrolletjes klaar in de Jozefkerk. Daarna is er een korte kerkdienst. Wijkgemeenten Vredenoord en De Drieklank 
zullen bij het koffieschenken helpen. In Kerkblad 24 zal een uitnodigend stukje worden opgenomen om iedereen wel-
kom te heten bij deze diensten.  
 
Voorstel winterregeling 
In de gezamenlijke vergadering AK en wijkkerkenraden op 22 november jl. is een presentatie gegeven over de winter-
dienstregeling. De presentatie is naar de wijkkerkenraden gezonden. Gevraagd is of de wijken voor 12 december a.s. 
willen reageren zodat het moderamen AK een richting kan uitzetten.  
Bij het opstellen van een regeling zal rekening moeten worden gehouden met begrafenisdiensten en huurders van 
kerkgebouwen. Eind maart zou een beter einde zijn van de winterregeling dan 1 maart.  
 
10. Verslag AK-vergadering 26 september 2022 
Met inachtneming van een paar kleine wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.  
 
11. Ingekomen en uitgegane stuken 
Er zijn veel reacties binnengekomen op de in het Kerkblad gepubliceerde artikelen over de financiën van de PKA. De 
reacties zullen worden verzameld op het Kerkelijk Bureau.  
 
12. Zaken uit CvK 
Het CvK heeft een legaat verkregen. Dit is een deel van de zuivere nalatenschap. Het legaat is bestemd voor het on-
derhoud van gebouwen. Dit legaat is in dankbaarheid aanvaard.  
 
12.a. Verlenging aanstelling ds. Geertsma 
Wijkgemeente De Drieklank heeft verzocht om verlenging van de aanstelling van ds. Douwe Geertsma van 1 februari 
2023 tot en met 31 januari 2024. Het CvK stelt de AK voor om dit verzoek te honoreren. 
 
Besluit: De Algemene Kerkenraad stemt in met het voor de duur van één jaar verlengen van de aanstelling 
van ds. Douwe Geertsma bij wijkgemeente De Drieklank.   
 
13. Zaken uit CvD 
Voor Oekraïne is een bedrag van €10.000 verzameld om hulpgoederen te versturen. Er zijn generatoren, jerrycans 
voor brandstof en water, powerbanks, slaapzakken en apparatuur om water te zuiveren aangeschaft en op transport 
naar Oekraïne gegaan.  
 
14. Zaken uit de Jeugdraad 
Er worden voorbereidingen getroffen voor een activiteit in januari. Geprobeerd wordt om de jongeren te laten aanha-
ken bij ‘mooi Verhaal’ in De Open Hof. 
 
15. Zaken uit ministerie 
- Daniël Kehanpour heeft tot mei een stagiair, een tweedejaars student van Windesheim. 
- Het ministerie wil voor de 40dagentijd een op een gezamenlijk project voor de hele PKA bij de door het CvD gekozen 
collectes in deze periode organiseren. 
- De Jozefkerk is op dit moment niet vertegenwoordigd in het ministerie. Via ds. Elly Veldman wordt contact gehou-
den.  
- Op 21 november jl. is er een ontmoeting geweest tussen het ministerie en het moderamen AK.  
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16. Uit de wijken ‘hoogtepunten’ 
Sionsgemeente 
De Sionsgemeente heeft een nieuw kerkenraadslid gevonden. De kerkenraad is nu weer op sterkte. 
 
Vredenoord 
- Met afgetreden ouderlingen en diakenen worden exitgesprekken gevoerd. Later volgen misschien ook nog midterm-
gesprekken. 
- 
Vrijzinnig Assen 
-Vorige week was er een visieavond, een soort gemeenteavond. Er kwamen in de gesprekken bruikbare zaken naar 
voren. 
 
De Drieklank 
- De bezinningsdag van de wijkkerkenraad op 29 oktober jl. is goed verlopen.  
- Donderdag 24 november was er een goede en interessante gemeenteavond in De Ontmoeting. Er waren veel ge-
meenteleden aanwezig. Helaas was het voor een aantal mensen slecht te verstaan, i.v.m. de weerkaatsing van het 
geluid in de zaal. Half januari zal er weer een gemeenteavond worden georganiseerd. 
- In De Ontmoeting is niet elke zondag een kerkdienst. De bedoeling is dat er vaker een kerkdienst is. In de advents-
periode is er wekelijks een kerkdienst. Het is moeilijk om musici te vinden voor deze diensten.  
 
15. Sluiting (De Drieklank) 
De vergadering wordt besloten met het lezen van het Luthers avondgebed ‘Blijf bij ons’.  
 
De preses bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.10 uur. 


