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Notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Assen op maandag 28 november 2016 in De Bron 
 
Aanwezig: ds. Bert Altena, Thilla Franken (preses), ds. Harry Harmsen, Gienus de Klein, Bert ten 
Klooster, Erwin Kremer, Albert Lammers, Ernst Lutgert, ds. Peter van de Peppel, Diedrik Pepping, 
Elma van ’t Riet, Gerard Schoep, Geert Sloots (penningmeester CvD), Bert Smit (scriba),  
Hemmo van der Wal 
Afwezig: Henk Dassen 
Notulist: Yvonne Lussenburg 
 
1. Opening (Vredenoord) 
De preses heet de aanwezigen welkom. Gerard Schoep opent de vergadering met de woorden dat de 
AK zich voornamelijk bezighoudt met beleidsmatige aspecten. Daar is het ook het gremium voor. Maar 
er is ook een spanningsveld: de kerk als organisatie met alle daarbij behorende financiële 
aangelegenheden en de kerk als beweging. Hoe gaan we met dit spanningsveld om? Hij leest een 
tweetal bijbelgedeelten over het volk Israël in de woestijn, Exodus 13:22 en Numeri 9:15-23. Hij zit dit 
als een voorbeeld hoe we met beleid in de kerk kunnen omgaan: laten we ons leiden of bijten we ons 
vast aan de regels? 
 
De AK-leden die de vergadering voor het eerst bijwonen stellen zich voor. Diedrik Pepping is 
jeugdouderling in De Drieklank. Bert ten Klooster is diaken in de Sionsgemeente, hij volgt Aaldrik 
Kruize op. Hij heeft al eerder vergaderingen van de AK bijgewoond. 
 
Vastgesteld wordt dat in deze vergadering het quorum aanwezig is. 
 
2. Mededelingen (preses) + vaststellen en/of aanvullen agenda + rondvraag 
De mededelingen van de preses komen bij de diverse agendapunten aan de orde. 
 
Kerkblad 
Het Kerkblad bestaat in 2017 25 jaar. De redactie bereidt een jubileumnummer voor dat in januari 
verschijnt bij het eerste nummer van het Kerkblad. Het thema is: ‘Weerwoord’. In februari is er in de 
Opstandingskerk een bezorgersdiner. Op 21 mei is in de Jozefkerk een jubileumconcert. 
 
Over de agenda worden geen opmerkingen gemaakt en deze wordt vastgesteld. 
 
3. Verslag AK-vergadering 26 september 2016 
Het verslag van de AK-vergadering van 26 september wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag 
Pagina 2, Jaarverslag werkgroep communicatie 
De werkgroep communicatie vergadert op 30 november. De begeleidingsgroep van de stadspredikant 
komt in januari weer bij elkaar. 
 
Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 26 september 2016 
De besluiten uit de AK-vergadering van 26 september worden door de vergadering ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken 
Naar aanleiding van de lijst ingekomen stukken worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
5. Begroting 2017 CvD 
Geert Sloots, penningmeester van het CvD, licht te begroting toe.  
Punt 1, collecten en giften (op pagina 5 van de begroting,) De inkomsten voor de diaconie uit de actie 
Kerkbalans (stand van zaken september 2016) gelijk zijn gebleven aan die van vorig jaar. De 
opbrengsten uit collecten zijn op dit moment nog een aanname, maar geprobeerd is om dit zoveel 
mogelijk bij de werkelijkheid te laten aansluiten. 
De inkomsten uit rente en dividend zijn lager geworden door de lage rentestand. 
 
Wijkdiaconieën, Vakantiegeld samen delen (pag. 6): er wordt meer geld uitgegeven voor de actie 
Vakantiegeld samen delen dan er binnen komt, daarom is hiervoor een reservering gemaakt. Op de 
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vraag of deze uitgave een open einde heeft, wordt opgemerkt dat het bedrag dat hiervoor in de 
begroting wordt genoemd het maximale bedrag is dat aan de werkgroep wordt toegezegd.  
 
Voor de kerstpakkettenactie is een groot bedrag gereserveerd. Vorig jaar was dit een lager bedrag. 
Dat kwam o.a. omdat de Voedselbank niet mee zou doen. 
 
Het Missionair Beraad heeft een eigen begroting, die is opgenomen in de begroting van het CvD. Bert 
Altena, tevens voorzitter Missionair Beraad, merkt op dat het Missionair beraad bekijkt of sommige 
subsidies kunnen worden afgebouwd. Voor wat betreft de lectuur wordt de vinger aan de pols 
gehouden. 
 
Er gaat een groot bedrag naar Budget Support. De motivering daarvoor is dat deze stichting 
aanvragen om steun goed kan beoordelen. Ook heeft de stichting een grote kennis van de regelingen 
van de gemeente Assen. 
 
‘Besteding vanuit vermogen’: De diaconaal missionair jeugdwerker is dit jaar 8 uur minder gaan 
werken. In de begroting is uitgegaan van het totale bedrag, dus deze 8 uur kan weer worden ingevuld 
zonder dat dit consequenties voor de begroting heeft. In overleg met de AK wordt bekeken hoe dit 
ingevuld moet worden (dit hangt samen met het beleidsplan van de AK). Toegelicht wordt dat de 
diaconaal predikant ds. Elly Veldman is, de diaconaal jeugd-missionair werker is Wim Staal. 
 
Op de vraag waarom op pagina twee bij De Drieklank een bedrag van € 750 wordt genoemd bij ‘vast 
bedrag’, bij Vredenoord € 500 en bij de Jozefkerk € 250, terwijl eerder wordt gesproken over een vast 
bedrag per wijk van € 250, wordt opgemerkt dat dit de oude wijkindeling betreft. In de toekomst zal er 
een andere opzet worden gemaakt.  
 
Gevaagd wordt of de diaconie regelmatig evalueert waar ondersteuning wordt geboden en of wordt 
bekeken of instellingen niet te afhankelijk worden van de diaconie. De penningmeester licht toe dat 
een aantal instellingen (bijvoorbeeld het Open Huis) altijd op de begroting zullen blijven voorkomen, 
maar dat er ook wel wisselingen zijn. In de vergaderingen van het CvD worden regelmatig gesprekken 
gevoerd met vertegenwoordigers van de instellingen die ondersteund worden. 
 
De preses bedankt het College van Diakenen en het Kerkelijk Bureau voor al het werk dat is verzet 
om de begroting 2017 op te stellen. De AK stelt de begroting voor 2017 van de diaconie conform het 
voorstel vast.  
 
6. Begroting 2017 CvK 
a. Kerkelijk Bureau 
Het CvK heeft een nota opgesteld over de toekomst van het Kerkelijk Bureau. Het betreft zowel de 
bemensing als de locatie. Het is een eerste opzet, met het doel om als CvK een denkrichting aan te 
geven. In de nabije toekomst zal op deze nota, zeker wat de invulling met betrekking tot de bemensing 
betreft, nog worden teruggekomen. 
 
Opgemerkt wordt dat in de financiële paragraaf van het beleidsplan (1,5 fte) een andere 
personeelsomvang staat vermeld dan in de nota (ongeveer 1 fte). Wat is de juiste personeelsomvang? 
De voorzitter van het CvK, Ernst Lutgert, licht toe dat het nog niet duidelijk is hoe de functie van 
Gienus de Klein, directeur/administrateur van het Kerkelijk Bureau wordt ingevuld als hij met pensioen 
gaat. Het staat nog open hoe deze uren worden ingevuld. Er wordt nu gezocht naar iemand die 
ondersteuning aan de wijkgemeenten, predikanten, AK, CvD en CvK gaat geven, want er wordt vanuit 
gegaan dat in de toekomst door de wijken wellicht een groter beroep wordt gedaan op het Kerkelijk 
Bureau, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de zaken die naar voren komen uit nota ‘Kerk 2025’.  
 
Gerard Schoep vraagt zich af of er een juist signaal naar de wijken wordt gegeven. Hij merkt op dat 
het van belang is dat in de verschillende notities de zaken goed moeten worden geformuleerd en dat 
deze in overeenstemming zijn met elkaar. De wijken krijgen het signaal dat een aantal betaalde 
functies wordt vervangen door vrijwilligers. Kunnen vacatures op het Kerkelijk Bureau ingevuld worden 
door vrijwilligers? Opgemerkt wordt dat het voor bepaalde taken beter is om een betaalde kracht in te 
zetten. Een andere mogelijkheid is om deze taken uit te besteden, maar ook dat kost geld.  
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Gevraagd wordt of er is nagedacht over uitbreiding van werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau voor 
derden. Hier zou mogelijk aan verdiend kunnen worden? De penningmeester van het CvK merkt op 
dat er op dit gebied al meer organisaties, bijvoorbeeld KKA, aan het werk zijn, het is lastig om als PGA 
hier tussen te komen. Ernst Lutgert deelt mee dat het CvK heeft besloten om deze werkzaamheden 
(voor Beilen, Glimmen, Vries en een aantal gemeenten in o.a. Groningen) te zijner tijd af te stoten. 
Elma van ’t Riet merkt op dat binnen de VVP behoefte bestaat om een aantal taken uit te besteden 
aan het Kerkelijk Bureau.  
 
6b. Financiën en beheer 
Gebouwen 
De preses vraagt zich af of het CvK een risico-inventarisatie heeft gedaan. Ernst Lutgert merkt op voor 
20 oktober de aanvraag voor de BRIM-regeling voor maart/april 2017 bij de SBKG (Stichting Behoud 
Kerkgebouwen in Groningen en Drenthe) binnen moest zijn. Deze stichting onderzoekt wat nodig is 
voor het onderhoud (ook voor de lange termijn). De verplaatsing van het Kerkelijk Bureau wordt 
meegenomen in dit onderzoek. Volgend jaar voor april kunnen gelden voor de BRIM-regeling worden 
aangevraagd. Mochten er geen BRIM-gelden worden verkregen, dan kan de opbrengst van de 
verkoop van het Kerkelijk Bureau onderdeel uitmaken van de uitgaven voor de verplaatsing van het 
Kerkelijk Bureau. Er wordt geen groot risico gelopen. Als er geen BRIM-subsidie wordt verkregen 
zullen er andere keuzes moeten worden gemaakt 
 
Ds. Peter van de Peppel vraagt of het beleid is om alle pastorieën te verkopen. In de toekomst zou het 
kunnen zijn dat predikanten aan het begin van hun carrière om de vijf jaar moeten verhuizen. Dan 
kunnen zij niet zelf een huis kopen. Zou de PGA voor een dergelijke situatie niet een pastorie achter 
de hand moeten hebben? Ernst Lutgert merkt op dat een pastorie geen koopwoning hoeft te zijn. In 
een dergelijk geval zou een huurwoning kunnen worden gezocht. Ds. Harry Harmsen merkt op dat dit 
een woning in de vrije sector zou moeten zijn; een dergelijke woning kan duur zijn. Een predikant 
huurt een pastorie van het CvK voor een vastgesteld bedrag. Dit is een lagere huur dan een woning in 
de vrije sector huren. Het verschil zou vergoed kunnen worden. Opgemerkt wordt dat in alle sectoren 
van het maatschappelijk leven ambtswoningen in onbruik aan het raken zijn.  
 
Personeel 
Gerard Schoep vraag of het huidige pastorale team wordt gehandhaafd in de toekomst. In het 
voorliggende beleidsplan staat dat er geen geforceerde teruggang in de personele bezetting ter 
sprake zal komen. Ernst Lutgert antwoordt dat als er zich veranderingen in het pastorale team 
voordoen, in de AK moet worden bekeken of de 6,3 fte zal worden gehandhaafd. De personele 
bezetting van het pastorale team wordt vastgesteld door de AK.  
 
Eigen vermogen 
Dit is een algemene notitie waarin de basis wordt aangegeven waarop het vermogen van de kerk kan 
worden beheerd. 
Gerard Schoep maakt een opmerking over het in stand houden van het eigen vermogen. Er is een 
beleidsvoornemen dat het vermogen van de kerk mag afnemen op basis van het aantal leden. Er ligt 
nu een begroting met een tekort. En er moet budget worden vrijgemaakt voor de middengroepen en 
jeugd. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? 
 
Ernst Lutgert antwoordt dat in het nieuwe beleidsplan wordt opgenomen dat het vermogen zo veel 
mogelijk in stand wordt gehouden. Het exploitatietekort komt in mindering op het vermogen. Er kunnen 
tegenvallers komen die nu nog niet bekend zijn. Ook is het nog niet bekend hoe hoog de kosten voor 
de uitvoering van het voornemen om bijzondere aandacht te geven aan de middengroepen/jeugd 
zullen zijn. Erwin Kremer merkt op dat de vaste kosten, zoals de uitgaven voor personeel, voor de 
PGA hetzelfde blijven. Het bestaande vermogen moet zorgvuldig beheerd worden. Het vermogen gaat 
jaarlijks wat teruglopen 
 
Er ontstaat een discussie over de vraag of er voor bijvoorbeeld activiteiten voor de jeugd en 
middengroepen, een financieel kader (met een van te voren aangegeven bedrag) moet worden 
gesteld of dat bij het CvK moet worden aangegeven welke bedragen er nodig zijn om een activiteit uit 
te voeren. Een ander discussiepunt is of de formulering van de tekst van de notitie de indruk kan 
wekken dat het CvK zo min mogelijk geld wil uitgeven. Het CvK zal de tekst van de notitie 
heroverwegen en waar nodig aanpassen, echter zonder aan de door het CvK aangegeven intentie 
tekort te doen. 
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6c. Begroting 
Het exploitatietekort bedraagt € 70.024. De bijdrage van de leden van de PGA loopt terug. Ook de 
renteopbrengsten zijn lager geworden. Het vermogen is gestegen door de verkoop van drie 
pastorieën. De personele kosten blijven t.o.v. 2016 gelijk. De kosten voor de gebouwen zijn begroot 
op € 75.000. Dit bedrag kan te hoog zijn. De gebouwencommissie heeft nog geen notitie kunnen 
opstellen. De kosten onder punt 10 (Algemene kosten) zijn gestegen. Dit komt door de kosten van het 
25-jarig jubileum van het Kerkblad en de kosten voor de heidag van de predikanten 
 
Op de vraag waarom de netto buffetopbrengsten van de Jozefkerk op € 0 staan, antwoordt de 
penningmeester van het CvK dat deze opbrengsten bij de Stichting Sociale Culturele Activiteiten 
Jozefkerk worden ondergebracht. De opbrengsten zijn t.z.t. terug te vinden in de jaarrekening 2017 
van de PGA.  
 
Het is zorgwekkend dat de inkomsten van de PGA het meest komen van leden tussen de 60 en 90 
jaar. De jongeren en middengroepen moeten meer bij de PGA betrokken worden. In deze groepen 
moet worden geïnvesteerd. 
 
De preses bedankt het College van Kerkrentmeesters en het Kerkelijk Bureau voor het werk dat verzet 
is om de begroting 2017 op te stellen. De AK stelt de begroting voor 2017 van de PGA conform het 
voorstel vast. 
 
8. Beleidsplan  
De tekst van het beleidsplan wordt door de vergadering doorgenomen. Er worden een aantal 
wijzigingen in de tekst voorgesteld. Bij punt b, de rol van de stadspredikant wordt een wijziging 
voorgesteld en ook bij c. De middengeneratie en de jeugd. In dit tekstgedeelte wordt de naam 
‘Kloosterveen’ geschrapt, omdat het beleid voor dit onderwerp voor heel de PGA van belang is.  
Er wordt zorg uitgesproken over de betrokkenheid van jeugd en middengroepen in Kloosterveen. Hier 
is al een proces in gang gezet met een gemeenteavond die door Jenneke Span werd geleid. Hier 
komt een vervolg op. 
De wijzigingen in de tekst van het beleidsplan worden door de scriba verwerkt in het 
conceptbeleidsplan dat naar de wijken zal worden gestuurd. De tekst wordt in de 
moderamenvergadering van 12 december vastgesteld. 
Daarna wordt het beleidsplan naar de wijken gestuurd, met een brief waarin wordt gevraagd of de 
wijken voor mei willen reageren. In de moderamenvergadering van 12 december zal de begeleidende 
brief worden besproken. 
 
8. Vaststelling collecterooster 2017 
Het collecterooster 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
9. Nota’Kerk 2025’ 
Begin 2017 wordt een avond georganiseerd, geleid door Jenneke Span, waarin deze nota wordt 
besproken. Predikanten, vertegenwoordigers uit de wijken, CvK, CvD, iedereen die geïnteresseerd is, 
is dan welkom. Er zal voor een buffet worden gezorgd.  
 
10. Zaken uit het CvK 

- De werkgroep die zich bezig houdt met activiteiten in het Lutherjaar krijgt een bijdrage van € 2000 

van de PGA. 

- De secretaris van het CvK, ds. Jan Ridderbos, heeft zich teruggetrokken. Gezocht wordt naar een 

(jonge) secretaris uit de wijk Vredenoord of De Drieklank. Wilma Rinsma wordt gevraagd om de 

secretariswerkzaamheden ad interim op zich te nemen. 

- De Drieklank heeft een derde kerkrentmeester, Wim van der Wiel. 

- Met Yvonne Lussenburg zal een gesprek worden gevoerd om haar werkzaamheden op het Kerkelijk 

Bureau uit te breiden. Janny Veldwisch en Corry Sprong leveren uren in. 

 

11. Zaken uit het CvD 
- Aanmeldingen voor de Vaartweek kunnen binnenkort weer worden gedaan. 
- In de vergadering van het CvD is dhr. Vedelaar van het Vakantiebureau aanwezig geweest. Het 
Vakantiebureau organiseert vakanties voor andere doelgroepen dan de Vaartweek. 
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12. Zaken uit de Jeugdraad 
Er zijn geen bijzonderheden uit de Jeugdraad. Op 12 december zijn vertegenwoordigers van de 
Jeugdraad aanwezig in de moderamenvergadering 
 
13.Uit de wijken 
Stadspredikant 
- De PopUpwinkel is geopend. Er is weer een afwisselend programma samengesteld. Ds. Bert Altena 
nodigt de AK-leden uit om bij een aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn. Hij noemt in het bijzonder de 
bijeenkomst met Marloes Keller van de PKN over de publiekscampagne die in januari van start gaat. 
Zij zal de achtergronden van deze actie komen toelichten. De opkomst bij de bijeenkomsten in de 
winkel is wisselend. De winkel maakt een leuke omzet voor diverse goede doelen. Het lukt om met de 
PopUpwinkel in de krant te komen. Het is een laagdrempelige manier om te laten zien wat de kerk in 
Assen kan doen. De stadpredikant is nog steeds erg enthousiast over dit project.  
- Voor wat betreft de financiën van de PopUpwinkel: op de begroting van de diaconie staat hiervoor 
een bedrag van € 500 gereserveerd. Voor dit bedrag is de winkel acht weken lang geopend. Dit kan 
omdat diverse fondsen bijdragen aan de winkel.  
- De stadspredikant maakt deel uit van de werkgroep Zin-in-Zondag, hij is lid van de raad van advies 
van CSG Vincent van Gogh en lid van het beraad grote steden. 
- De begeleidingscommissie van de stadspredikant heeft onlangs vergaderd.  
 
Vredenoord 
Geen bijzonderheden 
 
De Drieklank 
- Er is een gemeenteavond gehouden die een vervolg krijgt. 
- De kerkdienst met poppsalmen is erg goed bezocht. In De Bron is de kerkdienst op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar goed bezocht.  
- Op de avond die werd georganiseerd over Leonard Cohen waren ruim 80 mensen aanwezig. Het 
programma wordt op zaterdag 3 december herhaald in Warenhuis Vanderveen. 
 
Sionsgemeente 
Prop. N.L.F. de Leeuw uit Lienden heeft het beroep dat op hem uitgebracht is aangenomen. Hij wordt 
eind januari bevestigd. 
 
14. Wat verder ter tafel komt/rondvraag 
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 
 
15. Sluiting 
Gerard Schoep leest Nehemia 9:19-20. Daarna wordt lied 655, de verzen 1, 2 en 5 gezongen. 
 
De preses sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
 
Assen, 23 januari 2017 
 
 
 
 
 
 
Preses, Thilla Franken   Scriba, Bert Smit 
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Afspraken- en besluitenlijst AK-vergadering 28 november 2016 
1. De besluiten uit de AK-vergadering van 26 september 2016 worden ongewijzigd vastgesteld. 
2. Het CvK heroverweegt de tekst van de notitie Financiën en Beheer en verduidelijkt deze waar 
nodig, echter zonder aan de door het CvK aangegeven intentie tekort te doen. 
3. De AK stelt de begroting voor 2017 van de diaconie conform het voorstel vast 
4. De AK stelt de begroting voor 2017 van de PGA conform het voorstel vast. 
5. Het collecterooster 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
6. In het conceptbeleidsplan worden een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen worden 
besproken in de moderamenvergadering van 12 december. Daarna gaat het conceptbeleidsplan naar 
de wijkgemeenten met een brief die door het moderamen wordt opgesteld met de vraag of zij vóór mei 
2017 willen reageren op het concept. 
7. Begin volgend jaar wordt voor belangstellenden een avond georganiseerd o.l.v. Jenneke Span om 
de nota ‘Kerk 2025’ te bespreken. 


