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1. Vooraf
1.1. Aanleiding
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Assen verzocht in 2011 de
kerkenraden van Assen-Noord en Vredeveld om op basis van gelijkwaardigheid tot
intensieve samenwerking te komen en samen één wijkgemeente te vormen in 2015 of zoveel
eerder als mogelijk is.
Redenen hiervoor zijn de groeiende financiële problemen, de toenemende vergrijzing en de
behoefte aan vitale levensvatbare gemeenten met een evenwichtige leeftijdsopbouw.
De wijkkerkenraden van Assen-Noord en Vredeveld stemden in 2012 met deze voorstellen
in. Vanaf het begin zijn de kerkenraden uitgegaan van het behoud van twee vierplekken, de
“Adventskerk” en de “Opstandingskerk”.
In het voorliggende fusieplan is beschreven in welke richting de nieuwe gemeente zich gaat
bewegen. Het is allereerst een routeplan en tegelijk meer dan dat. Hierin zijn de belangrijkste
elementen beschreven die geregeld moeten zijn op het moment dat we daadwerkelijk samen
verder gaan. Die eisen zijn kort samengevat in § 4.1 en op verschillende plekken in dit plan
en in de bijlagen uitgewerkt.
1.2. Waartoe dit routeplan?
Het vertrekpunt is dat door de samenvoeging een gemeente ontstaat die de ontwikkelingen
in kerk en samenleving met kracht en enthousiasme tegemoet kan treden. Niet alleen ten
behoeve van de gemeente zelf, maar ook voor mensen en organisaties om ons heen, in
woonwijk en stad. Om zover te komen hebben de kerkenraden een stuurgroep gevraagd de
samenwerking te begeleiden. De opdracht was zowel de weg naar de fusie te begeleiden als
draagvlak te creëren. De stuurgroep heeft gekozen voor een formeel en een informeel
traject. De eerste om zo snel waar mogelijk bestuurlijk een geheel te vormen en de tweede
om het draagvlak en de integratie van de twee gemeenten te bevorderen.
Voor het eerste traject zijn projectgroepen ingesteld die het brede veld van gemeentezijn
hebben geïnventariseerd en voorstellen hebben gedaan voor de toekomst. Door het instellen
van die projectgroepen zijn er reeds veel mensen bij de fusie betrokken. Daarnaast is en
wordt op veel manieren het contact gestimuleerd tussen de wijken. Via gemeentebijeenkomsten, kerkdiensten, wandelingen, blind dates etc. Ook is reeds een aantal
werkgroepen gefuseerd.
Uit de stukken van de verschillende projectgroepen die zijn bijgevoegd, blijkt dat het
fusieproces op verschillende gebieden een andere snelheid zal hebben.
Hoe de nieuwe gemeente er concreet uit gaat zien is nog niet duidelijk. We hebben een
richting. Maar het beeld van de nieuwe gemeente zal de komende jaren verder ontstaan en
ingevuld worden. Dat gaat niet vanzelf, daar zullen we met elkaar aan moeten werken.
Samen geven we vorm aan Vredenoord: 'gewone' gemeenteleden, gemeenteleden die taken
op zich hebben genomen, ambtsdragers en professionals in dienst van de gemeente. We
willen elkaar daarin 'meenemen'. De kerkenraad zal oog en oor dienen te hebben voor
initiatieven die binnen de gemeente ontstaan en zal daar waar hij zelf het initiatief neemt,
telkens opnieuw de gemeente in al zijn verscheidenheid betrekken bij de te nemen stappen.
1.3. Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe?
De stuurgroep heeft de adviezen van de projectgroepen (zie bijlagen) grotendeels
overgenomen, samengevat en geredigeerd om tot één verhaal te komen: dit fusieplan.
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De opzet van het fusieplan is grotendeels gebaseerd op de notitie van de projectgroep visie,
identiteit en integratie. De stuurgroep maakt graag gebruik van het overall plaatje dat de
projectgroep heeft geschetst van de nieuwe wijkgemeente en waar deze uit voortkomt. In
een iets gewijzigde volgorde gebruiken we dit stuk als geraamte voor de notitie. We laten het
stuk van de projectgroep grotendeels in de eigen bewoordingen staan en breiden het uit met
de voorstellen van de andere projectgroepen. Ook hierbij blijven we zo dichtbij mogelijk bij de
'brontekst'.
Hier en daar heeft de stuurgroep de ruimte genomen om de adviezen van de projectgroepen
aan te vullen met concrete voorstellen. Daar waar dit het geval is staat nadrukkelijk vermeld
"de stuurgroep stelt voor", geaccentueerd met een * (leesteken asterisk).
De stuurgroep is blij met het enorme werk dat in de projectgroepen is verzet en dat tot dit
fusieplan heeft geleid. Dat in deze notitie vaak teksten staan als "de projectgroep vindt", "de
projectgroep adviseert" enz., heeft ermee te maken dat we ook op deze manier de bijdragen
vanuit de projectgroepen willen waarderen. De stuurgroep staat onverkort achter de inhoud
van dit plan. We hopen dat we binnenkort kunnen zeggen: "daar waar staat 'de projectgroep
stelt voor' of 'de stuurgroep adviseert', kunt u lezen: 'de kerkenraden vinden en besluiten'."

Fusieplan Vredenoord

6 van 35

december 2013

2. Vredenoord, een inhoudelijke schets
2.1. Demografische gegevens
Het totaal aantal leden in Vredeveld is 912 en in Assen-Noord 1927. Hieronder staat een
overzicht van beide wijken naar leeftijdsopbouw.
Vredeveld
Doop Belijdenis Overige
2
0
3
43
0
5
50
2
15
39
8
15
35
33
13
38
77
14
31
121
11
24
136
23
17
103
23
4
22
3
1
1
0
284
503
125
88 mensen zijn bewoners van GGZ Drenthe
Leeftijd
0-9 jr
10-19 jr
20-29 jr
30-39 jr
40-49 jr
50-59 jr
60-69 jr
70-79 jr
80-89 jr
90-99 jr
100-120 jr

Een paar zaken vallen * de stuurgroep
op, wanneer we de cijfers en grafieken
bestuderen.

Assen Noord
Doop Belijdenis Overige
77
0
13
257
1
36
140
9
9
102
25
14
135
175
22
85
289
21
50
210
11
20
146
12
2
50
6
1
8
1
0
0
0
869
913
145

Totaal
5
48
67
62
81
129
163
183
143
29
2
912

Totaal
90
294
158
141
332
395
271
178
58
10
0
1927

Leeftijdsopbouw 'oude' wijkgemeenten
400
350

Er is een behoorlijk verschil in omvang
en ook in leeftijdsopbouw tussen beide
wijken.
Dat verklaart ook een deel van de
verschillen in organisatie en
aandachtsgebieden tussen beide
wijken. Het uitgangspunt om als wijken
gelijkwaardig samen verder te gaan, is
daarmee van extra belang.

300
250
200
150
100
50
0
0-9 jr 10-19
jr

Na samenvoeging van beide wijken is
er sprake van een meer evenwichtige
leeftijdsopbouw.
Het is duidelijk dat we de kerkleden in
de leeftijdscategorie van 20-40 jaar
deels kwijt zijn geraakt.

20-29 30-39
40-49 50-59
jr
60-69 70-79
jr
jr
80-89 90-99
jr
jr
100jr
jr
jr
120 jr
Vredeveld Assen Noord

Leeftijdsopbouw nieuwe wijkgemeente
600
500
400
300

Tot onze verrassing zijn er veel meer
jongeren in de leeftijdscategorie van
10-19 jaar dan we dachten. Toch
komen we hen in de kerk minder tegen
dan je zou verwachten. Om hen te
behouden als ze ouder worden, zullen
we hen beter moeten bereiken.
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2.2. Identiteit van de beide wijkgemeenten
Voor het beschrijven van de huidige identiteit van de wijkgemeenten heeft de projectgroep
Visie, Identiteit en Integratie gebruik gemaakt van eigen ideeën van de projectgroep en van
een enquête die in Vredeveld werd gehouden in 2012. Het plaatje dat daaruit voortkwam is
afgestemd met ongeveer 35 gemeenteleden en verder aangescherpt.
We beschrijven hierna in kernwoorden enkele beelden die er in elke wijkgemeente over de
eigen wijkgemeente zijn.
Vredeveld
Theologisch profiel: Ruimzinnig, volgens de
typering van Sake Stoppels (2009) te
scharen onder het “liturgische profiel”
Profiel gemeente: open, zoeken, vragen
Aandacht voor muziek, kunst en theater als
middel tot bezinning en inspiratie.
Meditatief
Kerkgebouw geschikt voor culturele uitingen

Zorgvuldige, afgewogen liturgie

Georganiseerd in werkgroepen,
geprotocolleerd
Elitair (?) Wordt ook gebruikt als
geuzennaam
Speciale activiteiten trekken mensen die
normaal niet naar kerk komen, zoals
Bachcantate, theaterstukken

Maatschappelijk bewust, projecten samen
met maatschappelijke instanties
(wereldwinkel, voedselbank, vakantiegeld
aandacht voor duurzaamheid)

Assen Noord
Theologisch profiel: Ruimzinnig, volgens de
typering van Sake Stoppels (2009) te
scharen onder het “conciliaire profiel”
Profiel gemeente: praktisch, pragmatisch,
doeners
Speels, vrolijk, spontaan, relativerend,
cabaret
Kerkgebouw praktisch, geschikt voor
activiteiten als samen eten, werken in
groepjes, faciliteiten voor jeugd
Aandacht voor liturgie, maar geen keurslijf,
Ruimte voor experiment, lossere vorm van
eredienst
Lossere organisatie, ruimte voor initiatief
vanuit gemeenteleden

Speciale activiteiten trekken mensen die
normaal niet naar kerk komen, zoals de
kerstavond, het kinderkerstfeest, de
eetgroep
(Nog) gericht op jeugd/jongeren
Oppas, kindernevendienst, 12+ dienst, Solid
Rock ev.
Maatschappelijk bewust, projecten samen
met maatschappelijke instanties
(wereldwinkel, voedselbank, vakantiegeld
aandacht voor duurzaamheid
Inspelen op veranderingen in de
samenleving, zoals nieuwe media.
(Beamen, weblog)

Relatie met GGZ
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Missie & Visie

2.3. Missie
Verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen wil de Wijkgemeente
Vredenoord een plek bieden aan iedereen die zich wil laten inspireren door de
christelijke traditie, de verhalen uit de Bijbel en de ervaringen van medemensen.
Gemeenteleden willen bijdragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn
recht komt.
Kernwoorden daarbij zijn: ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden,
betrokkenheid bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.
2.4. Visie
Met elkaar, als ‘gewone’ gemeenteleden -meer of minder actief binnen de
wijkgemeente- en als ambtsdragers, geven we invulling aan onze missie. In de
volgende paragrafen wordt weergegeven op welke gebieden door een ieder
bijgedragen kan worden, soms ook welke ontwikkelingen we daarin zien. We
geven aan welke middelen we gebruiken en welke we overwegen. En we zoeken
naar wat willen we laten zien, misschien: wat willen we neerzetten?
Belangrijk is om de goede dingen uit beide wijkgemeenten te behouden en dat
gemeenteleden dàt in Vredenoord blijven herkennen wat hen verbindt aan de
huidige wijkgemeenten.

2.5. Gebruik maken van ieders talent
In de onderlinge contacten ontdekken we als gemeenteleden elkaars gaven en
mogelijkheden en leren we ieders beperkingen respecteren. In Vredenoord
bestaat een breed aanbod aan taken en mogelijkheden, zodat zowel praktische als meer
spiritueel ingestelde gemeenteleden hun plek kunnen vinden en bij kunnen dragen. Van
helpen met koken in de Opstandingskerk tot het inrichten van een tentoonstelling in de
Adventskerk.
Dit betekent voor de organisatie van de wijkgemeente dat een deel van de taken die -met
name in de Opstandingskerk- nu nog grotendeels tot het pakket van de ambtsdragers horen,
ook door andere leden van de gemeente kunnen worden gedaan. Enerzijds kan daarmee de
taak van ambtsdrager lichter en voor velen aantrekkelijker worden. Anderzijds wordt voor
andere leden van de wijkgemeente de drempel lager om bij te (blijven) dragen aan het
functioneren van de gemeente in zijn volle breedte.
2.6. Omzien naar elkaar
Naast de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ieder gemeentelid een
signalerende functie voor onrecht, armoede in en buiten de wijkgemeente. Juist in de
geïndividualiseerde samenleving is het van belang dat alle gemeenteleden zich van deze
signaalfunctie bewust zijn. Pastoraat en diaconaat kunnen niet (met de beperkte groep
medewerkers) alle noden in onze gemeente ‘oppikken’.
Omzien naar elkaar kan handen en voeten krijgen door praktisch helpen (samen eten,
klussen) en door geestelijke zorg.
2.7. Aantrekkelijk voor niet gemeenteleden
Veel mensen binnen en buiten de kerk zoeken spiritualiteit en zingeving. De kerk kan laten
zien dat zij daarvoor ruimte biedt, zonder dat je “gelovig” hoeft te zijn. We vinden het
belangrijk dat we als wijkgemeente georiënteerd zijn op de omgeving waarin we kerk zijn.
Dat sluit aan bij de relatie die er vanuit Vredeveld is met de wijk, en bij vergelijkbare
activiteiten vanuit de Opstandingskerk.
Het gaat hier om een uitnodigende manier van kerk zijn, waarbij we graag allerlei mensen
willen betrekken. Veel mensen zoeken spiritualiteit en zingeving. De kerk heeft dat in huis en
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we willen dat graag delen met anderen.
Het is belangrijk dat we dit open profiel steeds goed communiceren. Ieder gemeentelid is het
visitekaartje van onze open en uitnodigende wijkgemeente.
Aan de andere kant hebben we moeite om taal en middelen te vinden om over ons geloof en
alles wat voor ons betekenis heeft, te spreken op een manier die aansluit bij de beleving van
deze tijd. Deze verlegenheid bepaalt ook de manier waarop we als kerk en als wijkgemeente
in het bijzonder in de wereld staan en onze kinderen en buitenstaanders bereiken. Ons 'kerk
zijn' als wijkgemeente is daarmee ook een voortdurende zoektocht naar nieuwe taal en naar
middelen voor eigentijdse spiritualiteit en betekenis.
2.8. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zowel Vredeveld als Assen Noord werken op veel gebieden samen met maatschappelijke
instanties. Ook hier kunnen de ‘doeners’ (vaak geassocieerd met Assen Noord) en de
‘denkers’ (vaak geassocieerd met Vredeveld) elkaar aanvullen en versterken.
Thema’s: recht en gerechtigheid, armoede, economie en samenleving, kerk en wereld.
Praktische uitingen: wereldwinkel, voedselbank, vakantiegeldproject, Resto van harte.
Het is van belang om naar buiten uit te stralen dat de kerk deze rol vervult en hierover goed
te communiceren.
2.9. Kerkgebouwen: Vierplekken!
De projectgroep ziet de aanwezigheid van beide kerkgebouwen als een groot voordeel.
Het zijn twee vierplekken met een verschillend karakter. De Opstandingskerk is functioneel,
kan voor praktische doeleinden worden gebruikt. De Adventskerk heeft een meer spirituele
sfeer, en is daardoor heel geschikt voor muziek, theater, kunst en meditatie.
Deze verschillen kunnen uitgebuit worden, waarbij het natuurlijk niet zo zal zijn dat er
bijvoorbeeld nooit een jeugddienst in de Adventskerk plaatsvindt of in de Opstandingskerk
geen cantorij zou zingen.
Met twee vierplekken krijgt Vredenoord de luxe om op verschillende tijdstippen verschillende
groepen binnen en buiten de kerk vormen van geloofsbeleving aan te bieden in woord
muziek, theater, beeld.
Daarnaast is het van belang dat de Adventskerk als vierplek, mét gemeente leden van
Vredenoord, een wekelijkse, veilige en welkome plek blijft voor bewoners van GGZ.

Vieren

2.10.
Kerkdiensten
Voor beide wijkgemeenten is de liturgie belangrijk, maar waar Vredeveld deze
liturgie vrij strak hanteert, wordt in Assen Noord (ook vanwege de jeugd) meer
afgeweken (bijv. Bavo-dienst). * De stuurgroep merkt daarbij op dat de
basisstructuur van de liturgie in beide wijkgemeenten exact hetzelfde is.
Het voorstel is dat (langzaam toenemend) op de zondagen in de kerken
verschillende vormen van eredienst worden aangeboden. Voorbeelden kunnen
zijn:
- Met Pasen een paasontbijt in de Opstandingskerk naast een liturgische
viering in de Adventskerk.
- Cantatedienst in de Adventskerk naast een gewone dienst in de
Opstandingskerk
- In de ene kerk thema diensten en in de andere doorgaande lezingen van een Bijbelboek
Start met enkele keren per jaar.
Belangrijk is de communicatie: de keuzemogelijkheden moeten bij alle gemeenteleden
bekend zijn. Zorg dat praktische hobbels (zoals vervoer) een keuze niet in de weg staan.
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De dominees gaan rouleren. Ook dit biedt kansen: wie graag in zijn/haar eigen kerk “kerkt”
krijgt verschillende predikanten te horen. Wie graag zijn/haar favoriete dominee hoort komt
automatisch in beide gebouwen.
* De stuurgroep stelt voor dat ook de ambtsdragers met hun zondagse diensten rouleren
over beide gebouwen/kerkdiensten.
2.11.
Cultuur, muziek, kunst, natuur.
Tot nu toe lijkt dit vooral het gebied van Vredeveld. Maar we willen dit breder trekken door
open te staan voor vormen die zich van buiten de kerk aandienen. In klassieke muziek, maar
ook in muziek in andere stijlen. In literaire lezingen, in schilderkunst, in theater, in cabaret.
Ook hier kunnen de twee vierplekken weer nuttig zijn. De Opstandingskerk met zijn makkelijk
in te richten ruimtes, de Adventskerk met de prachtige akoestiek.
We zien de natuur als bron van rust, maar hij geeft ook de mogelijkheid voor actie en plezier
(stiltewandelingen -zin in wandelen- versus een leuke picknick) en voor samensmelten van
viering en natuur (openlucht vieringen).
Kerkmuziek
In Vredeveld adviseert een werkgroep kerkmuziek & liturgie de kerkenraad. Deze bestaat uit
een werkgroep beleid en planning. De planningsgroep organiseert vespers op de
zondagmiddagen. Daarnaast maakt de Asser Bach Cantate groep deel uit van het muzikale
aanbod. De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar gebogen over keuzes in de kerkmuziek
van de Adventskerk en heeft haar bevindingen in een notitie verwoord. Deze is in kleine
kring besproken en zal leiden tot een advies voor de kerkenraad.
In de Opstandingskerk is de wijze waarop liturgie en muziek worden vormgegeven in handen
van de predikanten.
Om de mogelijkheden in beide kerken optimaal te benutten is het gewenst om na te denken
over een gezamenlijke adviescommissie en om de onlangs verschenen notitie van de
werkgroep kerkmuziek & liturgie in de nieuwe wijkgemeente te bespreken.

Leren

Kerk en theater
Er is inmiddels een gezamenlijke werkgroep Kerk en theater die gaandeweg haar rol in het
samengaan heeft bepaald en bepaalt.
2.12.
Leren, discussie aanzwengelen, reflectie, persoonlijke groei
De kerkdienst, V&T, persoonlijke ontmoetingen, maar ook kunst en cultuur
dragen bij aan leren en vormen. Er is al een breed aanbod aan mogelijkheden
binnen de PGA. Gespreksgroepen, lezingen, presentaties. Daaraan hoeft o.i. niet
veel te worden toegevoegd.
Wel kan ook daarbij mogelijk meer gebruik worden gemaakt van de twee
locaties.
Van belang is de communicatie daarover, zodat ook activiteiten buiten het “eigen”
gebouw worden bezocht.

2.13.
Aandacht voor jeugd en jongeren
De projectgroep jeugd en jongeren heeft aangegeven gebruik te willen maken van de
kapstok van de vier B’s:
- Bless: zegen dat er kinderen zijn
- Belong: groepsgevoel, erbij horen
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- Believe: geloofsopvoeding
- Behave: geloof uitdragen
Het is een uitdaging om de ouders erbij te betrekken en goed in te spelen op de
belevingswereld van jeugd en jongeren. Het gebruik maken van de nieuwe media kan daarbij
behulpzaam zijn.
We willen proberen ook het jeugdwerk in Vredeveld nieuw leven in te blazen (clubwerk voor
basisschoolleeftijd, evt. in samenwerking met de school) en kinderen en jongeren te
betrekken bij de activiteiten die voor de hele nieuwe wijk georganiseerd worden, maar in de
meeste gevallen slechts op één (vier)plek zullen plaatsvinden.
Samenwerking op het terrein van catechese en clubwerk vanaf 12 jaar is reeds ingezet en
wordt verder uitgebouwd. Het is belangrijk om ook vanuit Vredeveld een afvaardiging te
krijgen in de werkgroep Jeugd en Jongeren (Opstandingskerk). Communicatie in heel
Vredenoord hierover is van groot belang.
Kinderen en jongeren bereiken
Deze voor de voortgang van de kerk zo belangrijke groep, dreigt ons te ontglippen. In de
Adventskerk is dat al duidelijker zichtbaar dan in de Opstandingskerk. De kern van het
bereiken van deze doelgroep is dat we hen nabij willen zijn in hun vragen over zingeving,
hun geloofsontwikkeling, hun plek in de gemeenschap en de inzet voor de naaste, dichtbij en
ver weg.
De projectgroep constateert dat de grootste uitdaging om de doelgroep te bereiken bij de
ouders van 30 – 45 jaar ligt. Om inzicht te krijgen in het aantal geïnteresseerde ouders en
kinderen en jongeren is door de projectgroep een enquête gemaakt die hiervoor kan worden
gebruikt (zie bijlage jeugd en jongeren).
Geloofsontwikkeling
De projectgroep wijst erop dat de authenticiteit van het geloof van volwassenen voor
jongeren belangrijk is. “Neem hun vragen serieus en help mee met hun zoektocht naar
antwoorden, zodat hij/zij weet dat ouderen benaderbaar zijn voor hun vragen en problemen.
Creëer plekken en momenten om hierover te spreken, ook voor ouders van opgroeiende
kinderen.”
Talenten
Jongeren zetten graag hun talenten in. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in het jeugdfiliaal van
de wereldwinkel. Geef ze verantwoordelijkheden in de kerk.
Organiseren
Specifieke ambtsdragers voor jeugd en jongeren zijn nodig, evenals een gezamenlijk overleg
over de doelgroep, waarin ervaringen worden uitgewisseld.
Grote projecten bijvoorbeeld rondom kerst en Pasen worden gezamenlijk georganiseerd.
In de bijlage vindt u deze adviezen specifieker uitgewerkt.
De samenwerking rondom jeugd en jongeren is inmiddels van start gegaan, maar om het
werkelijk van de grond te krijgen is het nodig om het voorgestelde overleg het komende jaar
te realiseren.
* De stuurgroep stelt voor om daarbij gebruik te maken van de sociale media.
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Dienen

2.14.
Pastoraat
Mensen hebben mensen nodig, om mens te zijn, mens te worden, mens te
blijven. Het pastoraat kan daaraan een bijdrage leveren. Pastoraat kan helend
zijn, troostend en helpen bij veranderingen.
Was pastoraat vroeger vooral toebedeeld aan de predikanten en ouderlingen,
inmiddels is het ook een zaak van gemeenteleden geworden en zal die inzet
alleen maar toenemen.

Het pastoraat is in Noord en in Vredeveld verschillend georganiseerd.
In Vredeveld is het pastoraat onderverdeeld in:
- gericht pastoraat door de predikant
- welkom voor nieuw-ingekomenen
- individueel bezoek (crisispastoraat, gericht pastoraat, ouderenbezoek)
- bezoekwerk in verzorgings- en verpleeghuizen waaronder de Vijverhof
- bezoekwerk om contact te hebben via het contactnetwerk
- uitvaartteam
- groepspastoraat (oudermiddagen, zin in wandelen, meditatiemiddagen, pastorale zorg
Vanboeijen ).
In Assen-Noord is het pastoraat ondergebracht in wijkteams met een predikant, een diaken,
een ouderling en wijkmedewerkers. De ouderling vervult min of meer de rol van 'manager'
van een wijkteam. Ouderen en Jeugd & Jongeren hebben eigen ambtsdragers.
Beide modellen hebben hun voor- en nadelen. Vanwege de toenemende moeite om
voldoende ambtsdragers te vinden, blijkt de wijkgerichte benadering steeds moeilijker te
realiseren.
De projectgroep pastoraat stelt op termijn één organisatiemodel voor, waarin
pastoraatgericht (= naar taken en evt. naar leeftijd en doelgroepen) wordt gewerkt. Een
model waar in Vredeveld positieve ervaringen mee zijn. Deze nieuwe werkwijze is temeer
nodig omdat de diaconie in Assen-Noord zijn rol anders zal gaan invullen.
In 2014 zal worden gesproken met de drie wijkpredikanten over hun ervaringen en ideeën,
zal er geïnventariseerd worden bij de werkgroepen pastoraat en bij de gemeente. In 2016 zal
het pastoraat op elkaar zijn afgestemd. Juist voor dit onderdeel van de kerk mogen geen
gaten vallen en nemen we volop de tijd.
Voor de wijken waar de bezetting van de teams al langere tijd moeilijk is, zal in de
gesprekken ingebracht worden of al eerder naar de 'pastoraat-gerichte' werkwijze over kan
worden gegaan. Op deze wijze kan de invoering van een nieuwe organisatie geleidelijk en
gefaseerd plaatsvinden.
* De stuurgroep vindt het belangrijk om ‘het pastoraat’ en de visie daarop, verder handen en
voeten te geven en stelt voor de genoemde gesprekken en inventarisatie, de komende tijd uit
te laten werken naar een plan voor het pastoraat.
2.15.
Diaconie
De diaconie wil bijdragen aan een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen tot hun recht
komen. Haar doel is om dichter bij de hulpvraag te komen, door het zoeken van verbindingen
met maatschappelijke organisaties en door bij gemeenteleden een antenne te ontwikkelen.
Om dit te realiseren is een verdeling gemaakt in werksoorten, te weten:
- kerk en wereld (werkgroep kerk en wereld, Amnesty International, Oikocredit,
wereldwinkel etc.)
- zorg dichtbij ( open huis van de kerken, ouderentaxi, kerst en paasmiddagen voor
ouderen)
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-

helpende handen (stichting Present, kledingactie etc.)
materiële hulp (actie vakantiegeld, kerstpakkettenactie, materiële hulp).

De huidige structuur van één diaken per wijk zal op termijn geen stand houden. Diakenen
zullen meer naar kwaliteit en kundigheid (talent) en wijk overstijgend –gemeente breed- gaan
werken. Zij krijgen een coördinerende taak en maken gebruik van de talenten van diaconale
medewerkers en gemeenteleden.
De primaire taken zoals collecteren, de organisatie van schrift en tafel worden eveneens
uitgevoerd door diakenen en diaconale medewerkers. Kerkenraadsvergaderingen en
diaconievergaderingen horen bij de vaste taken van diakenen.
De diaconie verwacht met deze aanpak:
- een hogere participatiegraad van de gemeente
- diakenen en gemeenteleden kunnen zich identificeren met (deel)taken
- er is een snelle integratie van diaconale taken door de hele gemeente.
De diaconie is al met de structuur begonnen waarin de diakenen coördineren en diaconale
hulpen worden ingezet. Het model wordt het komende jaar uitgewerkt.
2.16.
Ouderen
Voor het ouderenwerk werd in het kader van het fusietraject geen projectgroep ingesteld. Dit
omdat ouderenwerk voor een deel onder pastoraat valt en voor een klein deel een relatie
heeft met diaconaat. Er worden echter allerlei activiteiten, zowel in Vredeveld als in AssenNoord, speciaal voor de ouderen georganiseerd.
In de afgelopen periode bleek bij ouderen behoefte te bestaan aan extra informatie en
mogelijkheden om met elkaar over het samengaan te spreken. In dit kader heeft * de
stuurgroep enkele bijeenkomsten georganiseerd.
In deze bijeenkomsten is de behoefte uitgesproken om gebruik te maken van elkaars
activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. In 2014 wordt hiermee een begin gemaakt.
2.17.
Samenhang met GGZ
Zo’n 45 jaar geleden verzocht GGZ Drenthe de toenmalige hervormde wijkgemeente in
Vredeveld om gebruik te gaan maken van hun kerkgebouw. Doel was om GGZ cliënten een
gemeente te bieden. De wijkgemeente heeft zich vanaf het begin medeverantwoordelijk en
betrokken gevoeld bij de cliënten van GGZ. Hoewel deze misschien wel in geheel Assen
kerken, kiezen een aantal van hen (wekelijks ca. 10-15) voor de Adventskerk, omdat zij zich
daar aanvaard en geaccepteerd voelen. Er is van meet af aan een nauwe band geweest met
de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) van GGZ Drenthe. Dat resulteerde in het voorgaan
van de geestelijke verzorgers (6x per jaar), in meditatie, in begeleiding en kennisoverdracht
etc.
De projectgroep die zich met de relatie met GGZ heeft bezig gehouden beveelt aan om een
permanente werkgroep in te stellen. Als aanspreekpunt kan deze werkgroep alle aspecten
van de verbondenheid behartigen.
Aan deze werkgroep zullen deelnemen 2 gemeenteleden uit Vredenoord, de pastor Lucas
Tiesinga van GGZ Drenthe en één van de predikanten. De werkgroep wordt ondergebracht
in het werkveld pastoraat. In het begin is het praktisch om dat onder de werkstructuur van
Vredeveld te doen.
De zorg aan cliënten verandert. Men gaat uit van de herstelgedachte, waarin niet het
traditionele begrip 'genezing' centraal staat, maar 'het ervaren van een bevredigend, hoopvol
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en betekenisvol leven, ondanks de beperkingen van de ziekte'. Daarmee samenhangend
gaat GGZ Drenthe steeds meer behandeling en begeleiding geven die aansluit op het
gewone leven van de cliënt. Steeds meer cliënten zullen buiten het instellingsterrein gaan
wonen. Dat betekent tevens een andere rol voor de Dienst Geestelijke Verzorging van GGZ
Drenthe.
Ook in Assen Noord verwachten we meer contacten te krijgen met (voormalige) cliënten van
GGZ Drenthe. De projectgroep geeft het advies om de gemeente in Noord te laten
kennismaken met deze doelgroep en wat daarbij hoort.
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3. Personeel, financiën en organisatie
3.1. Kerkenraad en Moderamen
De projectgroep heeft voorstellen gedaan voor een kerkenraad en een moderamen waarbij
a) de kerkenraad wordt gevormd door een volledige samenvoeging beide kerkenraden;
b) de nieuwe kerkenraad start met ingang van 1 januari 2014 (opmerking * stuurgroep: de
eerste vergadering is dan een deels gezamenlijke vergadering en deels aparte
vergadering over het fusiebesluit);
c) een evenredige (getalsmatig gelijke) vertegenwoordiging vanuit de 'oude wijken'
('kernen') door de huidige ongelijke structuur en samenstelling van de kerkenraden niet
mogelijk is;
d) waarbij de getalsmatige gelijkheid in het moderamen wordt gerealiseerd, waar dan ook
de verantwoordelijkheid ligt om adviezen met goede argumenten onderbouwd voor te
leggen aan de kerkenraad;
e) toenemende stedelijke samenwerking (bijvoorbeeld door pastoraat, diaconaat en
jeugdwerk over de grenzen van Vredenoord te organiseren) wordt nagestreefd;
f) voor de kerkenraad een beperkt vergaderschema wordt voorgesteld om de ambtsdragers
niet al te zeer te belasten.
Moderamen
g) het moderamen door de kerkenraad gemandateerd wordt voor het regelen van en
besluiten over (niet-controversiële) lopende en dagelijkse zaken en het voorbereiden van
(besluiten van) de kerkenraadsvergaderingen;
h) elk van de leden van het moderamen het belang van de gehele (nieuwe) wijkgemeente
voor ogen heeft en houdt;
i) in het moderamen elke 'kern' met evenveel stemmen vertegenwoordigd is, zodat
besluiten niet worden genomen door getalsmatige overmacht van de ene kern t.o.v. de
andere kern maar op basis van discussie en argumenten;
j) het moderamen formeel wordt gekozen door de kerkenraad en een brede samenstelling
heeft;
k) bij het staken van de stemmen binnen het moderamen de zaak wordt voorgelegd aan de
kerkenraad of, waar nodig, wordt voorgesteld dat eventueel een gemeenteavond kan
worden gehouden over het controversiële onderwerp;
l) het moderamen 14 dagen voor de kerkenraadsvergadering deze voorbereidt waarna de
agenda van die vergadering, waar nodig voorzien van adviezen over de door de
kerkenraad te nemen besluiten naar de kerkenraadsleden wordt verstuurd;
m) het concept verslag van de moderamenvergadering ter informatie wordt verstuurd aan
alle kerkenraadsleden.
* De stuurgroep stelt voor het moderamen een wat kleinere en -naar ons idee- meer
werkbare omvang te geven dan de projectgroep heeft voorgesteld. De stuurgroep stelt een
moderamen voor bestaande uit een voorzitter, een vice- voorzitter, een scriba (allen
ouderling), een diaken, twee kerkrentmeesters, een notulist (niet stemgerechtigd) en twee
predikanten. Ook hierin zullen de ‘oude’ wijken (‘kernen’) getalsmatig met een gelijk aantal
personen worden vertegenwoordigd.
* De stuurgroep stelt tevens voor om het aantal vergaderingen van de kerkenraad het eerste
jaar op 10 keer vast te stellen. Dit om elkaar sneller en beter te leren kennen en om te
voorkomen dat besluitvorming door de kerkenraad te lang op zich laat wachten. Bovendien
neemt daarmee de betrokkenheid van de kerkenraadsleden toe.
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Met behoud van de opmerkingen van de projectgroep, heeft * de stuurgroep het punt van de
besluitvorming nader uitgediept. De getalsmatige verhouding in de kerkenraad mag niet
leiden tot besluiten die voor een kern vanuit het eigen profiel en/of gebouw niet acceptabel
zijn. Andersom betekent dit, dat wanneer een voorstel vanuit het eigen profiel en/of gebouw
door die kern wordt gedragen, dit voorstel door de kerkenraad welwillend zal worden
ontvangen.
Na een jaar wordt de hierboven beschreven aanpak geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
3.2. Financiën & Beheer
De projectgroep Financiën & Beheer heeft zich gebogen over een aantal praktische zaken
en doet de volgende voorstellen:
a) Bankrekening en penningmeester. De betaalrekening van Noord bij de SKG wordt de
rekening van Vredenoord en de rekening van Vredeveld bij de ING wordt opgeheven. Er
komt 1 penningmeester voor de wijkgemeente met een vaste vervanger.
b) Andere betaalrekeningen. De wijk Vredeveld heeft nog een andere ING-betaalrekening in
beheer bij de redactie en ten behoeve van het wijkblad Inzicht. Deze wordt
gecontinueerd.
c) Uitgavenbevoegdheid. De kerkenraad wordt verzocht te bepalen wie verantwoordelijk is
voor niet-begrote uitgaven. Op dit moment worden niet begrote uitgaven in Noord
afgestemd met de voorzitter en in Vredeveld met een kerkrentmeester.
d) (Jaar-)verslag. De opzet van de boekhouding en jaarverslagen in Noord en Vredeveld
verschillen. Het verzoek aan de kerkenraad is om te bepalen welke systematiek hij wil
volgen.
e) Begroting. In Noord heeft de penningmeester meer taken in de begrotingsprocedure dan
in Vredeveld waar het accent meer bij de kerkrentmeester ligt. Het verzoek aan de
kerkenraad is om te bepalen welke begrotingssystematiek hij wil volgen.
f) Verkoop (paas-)kaarsen. Er zijn nu kleine verschillen in werkwijze. Voorgesteld wordt om
na pensionering van de koster van Vredeveld de werkwijze te uniformeren conform het
model van Noord.
g) Koffie. Inkoop en betaling van de koffie verschilt door de verschillen in eigendom/catering
van het gebouw. Ook de inning van bijdragen van gemeenteleden verschilt. Voorgesteld
wordt om de eigen inningswijze per kerkgebouw te handhaven. Er is geen reden voor
uniformering.
h) Aparte fondsen. Noord heeft een post voorzieningen op de balans voor bepaalde
inventaris, Vredeveld niet. Het voorstel is om dit ongewijzigd te laten.
De projectgroep stelt voor om tegelijk met de instelling van één kerkenraad deze voorstellen
over te nemen.
* De stuurgroep stelt voor dat het moderamen van de nieuwe kerkenraad met concrete
voorstellen komt voor besluitvorming door de kerkenraad over de punten onder c, d en e.
Daarnaast heeft de projectgroep een aantal andere 'stoffelijke' taken geïnventariseerd:
a) Kosterij. Zowel in Noord als in Vredeveld voert een kerkrentmeester jaarlijkse gesprekken
met de koster(s). De coördinatie van (hulp)kostersinzet en -taken gebeurt door de kosters
zelf. In Noord vindt ook regelmatig afstemming plaats tussen de (coördinator van de)
kosters en de kerkrentmeester over onderhoudstaken en andere werkzaamheden aan
het gebouw.
b) Musici. Op het niveau van de wijkgemeente hebben kerkrentmeesters feitelijk geen
bemoeienis met de musici. Dit is een verantwoordelijkheid van het College van
Kerkrentmeesters (CvK). De plaatselijke muziekcommissie die het CvK adviseert, wordt
opgeheven. De kerkmusici in vaste dienst zullen het CvK adviseren.
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c) Kerkbalans. In beide wijkgemeenten heeft een kerkrentmeester een coördinerende rol bij
de actie Kerkbalans.
* De stuurgroep stelt tevens voor om beleid en begroting te koppelen. Indien nodig wordt er
ruimte in de begroting gezocht voor nieuw beleid of wordt gezocht naar nieuwe geldbronnen.

3.3. Formatie en taakverdeling predikanten
In het samengaan van de wijkgemeenten is het uitgangspunt dat de huidige formatie van
predikanten van 2,8 fte wordt gecontinueerd:
- Helène van Noord (aanstelling voor 80%, met 30 zondagse kerkdiensten)
- Roeland Busschers (100%)
- Bert Altena (100%).
Met ingang van 1 januari 2014 is er een gezamenlijk dienstrooster van de Adventskerk en de
Opstandingskerk, waarbij de predikanten over beide vierplekken rouleren, maar wel het
meeste preken in hun 'basiskerk'.
Al sinds augustus 2013 vindt een maandelijks predikantenoverleg voor Vredenoord plaats
om lopende zaken af te handelen, zaken voor te bereiden, etc.
In het kader van de onderlinge taakverdeling is het voorstel:
a) Iedere predikant behoudt de eigen "pastorale wijk" met alle taken en
verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn.
b) Voor andere aangelegenheden de volgende taakverdeling:
- Eredienst. De bestaande werkgroep in Vredeveld uitbreiden met leden uit Noord.
Aanspreekpunt Helène van Noord.
- Pastoraat. Afstemming tussen de verschillende organisatievormen nodig en
toegroeien naar één organisatievorm. Aanspreekpunt Roeland Busschers
- Catechese/Jeugd/JJP. Het accent ligt in Noord vanwege de omvang van de
doelgroep, ontwikkeling op verschillende gebieden en leeftijdsgroepen nodig.
Aanspreekpunt Bert Altena.
- Bestuurlijk (Kerkenraad en Moderamen). De structuur en praktische uitwerking
daarvan is nog onduidelijk, dus ook waar en hoe de predikanten het meest effectief
kunnen zijn. In verband daarmee is er nog geen voorstel voor een (of meerdere)
aanspreekpunt(en).
c) Tot nu toe is er geen afspraak over een aanspreekpunt voor de diaconie. Aansluitend bij
het beleid van de projectgroep diaconie is het voorstel om nu wel een predikant als
aanspreekpunt aan dit taakgebied 'toe te wijzen'.
d) Over zaken als missionaire gemeenten zijn, PR e.d. zijn nog geen voorstellen voor
taakverdeling gedaan.

3.4. Communicatie
De uitkomst van het fusietraject bepaalt voor een belangrijk deel de boodschap die vanuit
“Vredenoord” wordt verspreid aldus de projectgroep communicatie. Deze doet desalniettemin
een aantal voorstellen over de manier waarop die boodschap kan worden verspreid. Er wordt
geadviseerd om na te denken over nieuwe vormen van communicatie, zoals het
gebruikmaken van de digitalisering. Draag uit wat de kerk biedt aan ‘goede werken’ in het
kader van diaconie en pastoraat en vertel over de inspiratie die uitgaat van kerkdiensten en
andere activiteiten.
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1. praktische aanpak. Waarbij in interne- en externe communicatie wordt
onderscheiden. De interne communicatie moet optimaal zijn om de boodschap naar
buiten te kunnen uitdragen
2. opnieuw vormgeven van de communicatie en de communicatiemiddelen (het oude
niet overboord gooien maar in een nieuw jasje steken)
3. de ontwikkeling kan geleidelijk in 2014 samen met de leden van de wijkgemeente
plaatsvinden
4. met twee vierplekken is het zinvol om de overeenkomsten te benadrukken en niet de
verschillen. De accenten van de vierplekken mogen zeker tot hun recht komen onder
de noemer ‘eenheid in verscheidenheid’
5. het vormen van een nieuwe gemeente is meer dan een intern proces en vormt een
goede aanleiding om naar buiten te treden.
Actiepunten vanuit de projectgroep zijn:
- het gezamenlijk invullen van een nieuwe folderlijn (opmaken oude);
- bepalen van een paas-of kerstgroet, passend bij de nieuwe gemeente;
- uitbreiding ‘Inzicht’, met redactieleden en abonnees uit Noord;
- integreren van informatie uit de zondagse informatiemiddelen en onderzoeken of de
orde van dienst digitaal kan worden verspreid;
- ervaringen delen m.b.t. gebruik beamer en de extra mogelijkheden die een beamer
kan bieden;
- het realiseren van een gezamenlijke website vanaf het tweede kwartaal van 2014 (
verzoek aan het technisch beheer);
- * de stuurgroep stelt voor om zo spoedig mogelijk na het fusiebesluit te komen tot
één rubriek voor wijkberichten in het Kerkblad.
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4. Besluit en vervolg
4.1. Fusiemoment
Om te fuseren is een aantal afspraken nodig te weten:
1. wijkgrenzen, ingetekend op een topografische kaart (samenvoeging huidige wijken)
2. de ledenadministratie
3. de formatie en taken van de drie predikanten
4. de samenstelling van de kerkenraad
5. de plaatselijke regeling.
In dit fusieplan zijn de punten 3 en 4 uitgewerkt. Het Kerkelijk Bureau is gevraagd de kaart
en de ledenadministratie voor te bereiden. Een nieuwe plaatselijke regeling kan worden
uitgewerkt wanneer de kerkenraden op basis van dit fusieplan een voorgenomen besluit tot
samengaan nemen.
De kerkenraden zullen op 9 december 2013 en de gemeenten op 7 en 8 januari 2014 met
deze afspraken kunnen instemmen. Daarna kunnen de kerkenraden op 13 januari definitief
tot fusie besluiten.
4.2. Voortgaande integratie binnen Vredenoord
Met dit fusieplan is het samengaan van beide wijkgemeenten niet voltooid. Met de formele
start van Vredenoord, slaan we opnieuw een pad in om werkelijk één nieuwe wijkgemeente
te vormen. We werken aan een Vredenoord als nieuwe wijkgemeente, die ook een nieuwe
basis levert van waaruit we elkaar willen vinden, inspireren en versterken in het 'kerk-zijn', in
het beleven van het geloof, het zoeken van inspiratie en betekenis en het 'er zijn' voor
anderen.
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Bijlage 1

Fusiebesluiten

In een gezamenlijke vergadering op 9 december 2013, bespreken de wijkkerkenraden van
Vredeveld en Assen Noord het fusieplan ‘Vredenoord in zicht’.
In de aansluitende afzonderlijke vergaderingen van beide wijkkerkenraden wordt besloten
over het voorstel van de stuurgroep.
Het voorstel van de stuurgroep luidt als volgt:
a) De wijkkerkenraad Vredeveld van de Protestantse Gemeente Assen en de
wijkkerkenraad Assen Noord nemen zich voor in te stemmen met het samengaan van
beide wijkgemeenten per 1 februari 2014 of zo spoedig mogelijk daarna en zullen de
leden van beide wijkgemeenten hierover horen.
b) De leden van de wijkgemeente Assen-Noord krijgen de gelegenheid zich over de
plannen en de nieuwe plaatselijke regeling uit te spreken op 7 januari 2014. De leden van
de wijkgemeente Vredeveld krijgen de gelegenheid zich over de plannen en de nieuwe
plaatselijke regeling uit te spreken op 8 januari 2014.
c) Gehoord de gemeente en zonder overwegende bezwaren, wordt het voorgenomen
besluit in de afzonderlijke kerkenraadsvergaderingen van 13 januari 2014 bekrachtigd,
waarna de kerkenraden worden samengevoegd tot de nieuwe kerkenraad van
Vredenoord.
d) Voor het samengaan wordt het voorliggende 'fusieplan' met bijlagen en de op basis
daarvan uitgewerkte plaatselijke regeling als uitgangspunt genomen en als werkplan voor
de komende beleidsperiode van twee jaar geaccepteerd.
In § 3.1 en § 3.3 en in bijlage 5 en 6 van dit fusieplan zijn de voorwaarden uitgewerkt op
basis waarvan de samenvoeging van de wijkgemeenten tot één nieuwe wijkgemeente
mogelijk is.
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Bijlage 2

Verzoek Algemene Kerkenraad PGA 2011

BELEIDSKEUZES PG ASSEN
VOOR DE JAREN 2011 – 2015

In de vergadering van maandag 26 september 2011 heeft de algemene kerkenraad een aantal
ingrijpende besluiten genomen. Al eerder in september werden gemeenteleden en vervolgens de
wijkkerkenraden gekend en gehoord over het voorgenomen besluit van juni jl. Naar aanleiding van die
beide avonden heeft de algemene kerkenraad nog wijzigingen aangebracht in dit voorgenomen besluit.
Tijdens de vergadering van afgelopen maandag (26/9) heeft de algemene kerkenraad met een
meerderheid van stemmen definitief ingestemd met de volgende besluiten.
Dit is woordelijk de tekst van de besluiten die zijn goedgekeurd;
De algemene kerkenraad
1. Verzoekt de wijkkerkenraden van De Bron, Zuiderkerk en De Ontmoeting om op basis van
gelijkwaardigheid tot intensieve samenwerking te komen en samen een wijkgemeente te vormen
in 2015 of zoveel eerder als mogelijk is.
2. Verzoekt de wijkkerkenraden van Assen -Noord en Vredeveld om op basis van gelijkwaardigheid
tot intensieve samenwerking te komen en samen een wijkgemeente te vormen in 2015 of zoveel
eerder als mogelijk is.
3. Verzoekt de wijkkerkenraden van Vredeveld en Assen -Noord bij het verkennen van de
samenwerking afspraken te maken met GGZ Drenthe. Uitgangspunt is het convenant van de
wijkkerkenraad Vredeveld met GGZ Drenthe.
4. Verzoekt de wijkkerkenraad Holt –Esch zich desgevraagd actief in te zetten om, als
wijkgemeente van de PGA, uiteraard vanuit en met behoud van eigen identiteit, mee te denken
en mede deel te nemen aan de processen die door de meerdere wijken van de PGA worden
doorlopen.
5.

Besluit om het kerkgebouw Zuiderkerk uiterlijk 30 juni 2015 te sluiten.

Assen, 30 september 2011
scriba algemene kerkenraad a.i.
ds. Roeland Busschers
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Bijlage 3

Schets projectorganisatie uit PvA 'Bestemming Vredenoord'

Oude
-ren

In dit plaatje staan o.a.
de projectgroepen
geschetst die een
bijdrage hebben
geleverd aan het
fusieplan.
De projectgroepen voor
Visie (c) en voor
Integratie (d) zijn
samengevoegd tot de
brede projectgroep
Visie, Identiteit &
Integratie. De
stuurgroep heeft daarin
niet deelgenomen.
Er is geen projectgroep
gevormd voor het
aandachtsgebied
ouderen. De stuurgroep
heeft voor de groep
kerkleden boven de 70
jaar enkele aparte
bijeenkomsten
georganiseerd.

Fusieplan Vredenoord

Projectgroep

Adventskerk

Opstandingskerk

a. Kerkenraad en moderamen

Reinder van der Molen
Broer Roorda

Harrie van der Ploeg
Otto Lussenburg

b. Werkinhoud en taakverdeling predikanten Helene van Noord

Bert Altena
Roeland Busschers

c/d. Visie en integratie en identiteit

Klaas Pieter Touw
Helene van Noord
Berta van der Kolk

Ria van Loon
Harro Norder
Bert Altena

e. Relatie GGZ

Jenneke Netjes
Mijntje Hennipman

Henk Vink

f. Jeugd en jongeren

Helene van Noord
Judith Elzer
Dorine Andonov

Ingrid Hellinga
Wim Staal

g. Communicatie

Jos van Mechelen
Joost Toussaint

Kitty Pettinga
Theo Dijkstra

h. Pastoraat

Hanneke Nienhuis
Nora de Raadt
Vacature

Henk Vink
Thijs Waldus

i. Diaconaat

Anne Nienhuis
Harma Hofman
Mariëtte Blouw

Fed Veldwisch
Duurt Lollinga
Henk Siekmans

j. Financiën en beheer

Henk Ratering

Edwin Vierkant
Aad van Dijk

k. Bovenwijkse zaken

Sietske Faber

Jans Doorn
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Werkopdracht projectgroepen
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Urenstaat predikanten per week

In de Gids arbeidsvoorwaarden wordt als normjaar taak voor een fulltimer aangehouden 40
uur per week. Per jaar, voor iemand boven de 50 jr. totaal 1800, onder de 50 jr. 1840 uur.
Vier opmerkingen vooraf bij het uren overzicht:
- Het is ingevuld voor beide fulltimers, parttimer (80%) gaat naar rato
- Ieder jaar leveren we een jaarverslag waar inzicht wordt gegeven in de werkdruk
- Dit is een gemiddelde, per week kan de aangegeven verdeling volkomen anders
liggen
- Lastig is dat wij hebben afgesproken om in het eerste jaar van de samenvoeging
meer zichtbaar en actief te zijn, dit wordt in onderstaand urenoverzicht niet
genoemd.

Totaal aantal uren voor een fulltimer: 40
Eredienst
13 uur
Pastoraat
9 uur
Vorming en Toerusting
5 uur
Vergaderingen
7 uur
Studie
3 uur
Administratie
3 uur
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Bijlage 6

Plaatselijke regeling

De Plaatselijke Regeling van de nieuwe wijkgemeente Vredenoord maakt integraal
onderdeel uit van dit fusieplan.

Bijlage 7

Rapportages projectgroepen

De rapportages van alle projectgroepen zijn gebundeld in een apart document.
Dit document is beschikbaar via de websites van beide wijkgemeenten:
www.adventskerk-assen.nl en www.opstandingskerk-assen.nl.
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Projectgroep Visie, Identiteit en Integratie
Rapportage t.b.v. Stuurgroep fusie Assen Noord en Vredeveld

Inleiding
De projectgroep VI&I heeft vanaf het begin van haar opdracht 5x vergaderd, en er zijn
gesprekken gevoerd met individuele gemeenteleden en met andere werkgroepen.
Al doende bleek dat de opdracht die de projectgroep meekreeg inderdaad een erg lastige is..
We zijn daarom begonnen met het schetsen van het huidige profiel van beide
wijkgemeenten, om van daaruit te komen tot een nieuwe missie en visie voor de
gezamenlijke wijkgemeente die wij verder nog maar even “Vredenoord” noemen.
Missie betekent daarbij voor ons : “De reden van ons bestaan”, dat waar we voor staan.
De visie beschrijft manieren om dat te bereiken.
Vooral bleek het laatste deel van de opdracht erg lastig: een routeplan om te komen tot
integratie!
Wij denken dat het maken van zo’n routeplan op dit moment voor ons niet mogelijk is.
Integreren gebeurt op meerdere gebieden (eredienst, pastoraat etc.) en met al die gebieden
hebben de andere werkgroepen zich bezig gehouden. Het lijkt ons dus voorbarig om vanuit
de werkgroep VI&I daar al iets over te zeggen. Beter is het om eerst alle rapportages van
werkgroepen te bundelen, en daarna te bekijken of daar een totaal routeplan uit kan komen.
Vanuit de gesprekken met de diverse projectgroepen die we hebben gevoerd, zouden we
kunnen concluderen dat voor verschillende gebieden een andere fusiesnelheid gevolgd kan
worden. Wel is het van belang een streefdatum te formuleren waarop de fusie voor allen
bereikt is. (voorbeeld: Kerk & Theater is al haast twee jaar gefuseerd; voor Pastoraat is meer
tijd van belang)
Dit lijkt ons overigens een taak van de stuurgroep, waarbij wij zeker verder behulpzaam
willen zijn.
Identiteit van de beide wijkgemeentes
Voor het beschrijven van de huidige identiteit van de wijkgemeentes hebben we gebruik
gemaakt van onze eigen ideeën en van een enquête die in Vredeveld werd gehouden in
2012. Het plaatje dat daaruit voortkwam hebben we afgestemd met ongeveer 35
gemeenteleden en verder aangescherpt.
We geven hier de identiteiten weer in kernwoorden
Vredeveld
Theologisch profiel: Ruimzinnig, volgens de
typering van Sake Stoppels (2009) te
scharen onder het “liturgische profiel”
Profiel gemeente: open, zoeken, vragen
Aandacht voor muziek,kunst en theater als
middel tot bezinning en inspiratie.
Meditatief
Kerkgebouw geschikt voor culturele uitingen

Zorgvuldige, afgewogen liturgie

fusieplan 'Vredenoord in zicht'

Assen Noord
Theologisch profiel: Ruimzinnig, volgens de
typering van Sake Stoppels (2009) te
scharen onder het “conciliaire profiel”
Profiel gemeente: praktisch, pragmatisch,
doeners
Speels, vrolijk,spontaan, relativerend,
cabaret
Kerkgebouw praktisch, geschikt voor
activiteiten als samen eten, werken in
groepjes, faciliteiten voor jeugd
Aandacht voor liturgie, maar geen keurslijf,
Ruimte voor experiment, lossere vorm van
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Georganiseerd in werkgroepen,
geprotocolleerd
Elitair (?) Wordt ook gebruikt als
geuzennaam
Speciale activiteiten trekken mensen die
normaal niet naar kerk komen, zoals
Bachcantate, theaterstukken

Maatschappelijk bewust, projecten samen
met maatschappelijke instanties
(wereldwinkel, voedselbank, vakantiegeld
aandacht voor duurzaamheid)

eredienst
Lossere organisatie, ruimte voor initiatief
vanuit gemeenteleden

Speciale activiteiten trekken mensen die
normaal niet naar kerk komen, zoals de
kerstavond, het kinderkerstfeest, de
eetgroep
(Nog) gericht op jeugd/jongeren
Oppas, kindernevendienst, 12+ dienst, Solid
Rock ev.
Maatschappelijk bewust, projecten samen
met maatschappelijke instanties
(wereldwinkel, voedselbank, vakantiegeld
aandacht voor duurzaamheid
Inspelen op veranderingen in de
samenleving, zoals nieuwe media.
(Beamen, weblog)

Relatie met GGZ

Missie
We hebben natuurlijk woorden gebruikt uit de missies van Vredeveld en Assen Noord.
Vooral hebben we geprobeerd een formulering te vinden die vernieuwend is, maar waarin
velen zich herkennen, die mensen includeert.
Verbonden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen wil de Wijkgemeente Vredenoord
een plek bieden aan iedereen die zich wil laten inspireren door de christelijke traditie,
de verhalen uit de bijbel en de ervaringen van medemensen.
Gemeenteleden willen bijdragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht
komt.
Kernwoorden daarbij zijn: ontmoeten, aandacht, elkaar scherp houden, betrokkenheid
bij de wereld en bij elkaar, verdieping en bezinning.

Visie
Op welke manier geven we invulling aan onze missie, welke middelengebruiken we? Wat
willen we laten zien, misschien : wat willen we neerzetten?
Belangrijk is om de goede dingen uit beide wijkgemeentes te behouden. Ook is belangrijk dat
gemeenteleden die dingen die hen binden aan de huidige wijkgemeente blijven herkennen in
Vredenoord
Kerkgebouwen : Vierplekken!
De projectgroep ziet het handhaven van beide kerkgebouwen als een groot voordeel.
Het zijn twee vierplekken met een verschillend karakter. De Opstandingskerk is functioneel,
kan voor praktische doeleinden worden gebruikt. De Adventskerk heeft een meer spirituele
sfeer, en is daardoor heel geschikt voor muziek, theater, kunst en meditatie.
Deze verschillen kunnen uitgebuit worden, waarbij het natuurlijk niet zo zal zijn dat er
bijvoorbeeld nooit een jeugddienst in de Adventskerk plaatsvindt of in de Opstandingskerk
geen cantorij zou zingen.
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Met twee vierplekken krijgt Vredenoord de luxe om op verschillende tijdstippen verschillende
groepen binnen en buiten de kerk vormen van geloofsbeleving aan te bieden in woord
muziek, theater, beeld.
Daarnaast is het van belang dat de Adventskerk als vierplek, mét gemeente leden van
Vredenoord, een wekelijkse, veilige en welkome plek blijft voor bewoners van GGZ.
Kerkdiensten
Voor beide wijkgemeentes is de liturgie belangrijk, maar waar Vredeveld deze liturgie vrij
strak hanteert is er in Assen Noord (ook vanwege de jeugd) meer afwijking (bijv Bavo-dienst)
Wij stellen ons voor dat (langzaam toenemend) op de zondagen in de kerken verschillende
vormen van eredienst worden aangeboden.
Voorbeelden
Met Pasen een paasontbijt in de Opstandingskerk naast een liturgische viering in de
Adventskerk.
- Cantatedient in de Adventskerk naast een gewone dienst in de Opstandingskerk
- In de ene kerk thema diensten en in de andere doorgaande lezingen van een
Bijbelboek
Start met enkele keren per jaar. Belangrijk is de communicatie: de keuzemogelijkheden
moeten bij alle gemeenteleden bekend zijn. Zorg dat praktische hobbels (zoals vervoer) een
keuze niet in de weg staan.
De dominees gaan rouleren. Ook dit biedt kansen: wie graag in zijn/haar eigen kerk “kerkt”
krijgt verschillende predikanten te horen. Wie graag zijn/haar favoriete dominee hoort komt
automatisch in beide gebouwen.
Leren, discussie aanzwengelen, reflectie, persoonlijke groei
De kerkdienst, V&T, persoonlijke ontmoetingen, maar ook kunst en cultuur dragen bij aan
leren en vormen. Er is al een breed aanbod aan mogelijkheden binnen de PGA.
Gespreksgroepen, lezingen, presentaties. Daaraan hoeft o.i. niet veel te worden toegevoegd.
Wel kan ook daarbij mogelijk meer gebruik worden gemaakt van de twee locaties.
Van belang is de communicatie daarover, zodat ook activiteiten buiten het “eigen” gebouw
worden bezocht.
Cultuur, muziek, kunst, natuur.
Tot nu toe lijkt dit vooral het gebied van Vredeveld. Maar we willen dit breder trekken door
open te staan voor vormen die zich van buiten de kerk aandienen. In klassieke muziek, maar
ook in muziek in andere stijlen. In literaire lezingen, in schilderkunst, in theater, in cabaret.
Ook hier kunnen de twee vierplekken weer nuttig zijn. De Opstandingskerk met zijn makkelijk
in te richten ruimtes, de Adventskerk met de prachtige akoestiek.
De natuur als bron van rust, maar ook een mogelijkheid van actie en plezier
(stiltewandelingen versus een leuke picknick) en voor samensmelten van viering en natuur
(openlucht vieringen)
Gebruik maken van ieders talent
In het intermenselijk verkeer ontdekken we elkaars gaven en mogelijkheden. Daarbij moeten
we ook de beperkingen van mensen respecteren. In Vredenoord bestaat een breed aanbod
aan taken en mogelijkheden, zodat zowel de praktische mensen als de meer spiritueel
ingestelde gemeenteleden hun plek kunnen vinden en nuttig kunnen zijn.
Van helpen met koken in de Opstandingskerk tot het inrichten van een tentoonstelling in de
Adventskerk.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Zowel Vredeveld als Assen Noord werken op veel gebieden samen met maatschappelijke
instanties. Daarin zal voluit kunnen worden samengewerkt.. Ook hier kunnen de doeners
(Assen Noord) en de denkers (Vredeveld) elkaar aanvullen en versterken.
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Thema’s: recht en gerechtigheid, armoede, economie en samenleving, kerk en wereld.
Praktische uitingen: wereldwinkel, voedselbank, vakantiegeldproject, Resto van harte.
Het is van belang om naar buiten uit te stralen dat de kerk deze rol vervuldt.
De presentatie van de projectgroep diaconaat in september geeft alle vertrouwen daarover.
Omzien naar elkaar
Naast de brede maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft iedereen een signaalfunctie
voor onrecht, armoede in de wijkgemeente. Juist in de huidige individuele samenleving is
het van belang dat alle gemeenteleden deze signaalfunctie oppakken. Pastoraat en
diaconaat kunnen niet (met de beperkte groep medewerkers) alle noden in onze gemeente
oppikken.
Omzien naar elkaar kan handen en voeten krijgen door praktisch helpen (samen eten,
klussen) en door geestelijke zorg
Aandacht voor jeugd en jongeren
De projectgroep jeugd en jongeren heeft het volgende aangegeven:
- Bless: zegen dat er kinderen zijn
- Belong :groepsgevoel, erbij horen
- Believe :geloofsopvoeding
- Behave :geloof uitdragen
De uitdaging : ouders betrekken en goed inspelen op de belevingswereld jeugd en jongeren.
Gebruik maken van de nieuwe media.
Proberen ook jeugdwerk in Vredeveld nieuw leven in te blazen (clubwerk voor
basisschoolleeftijd, evt. in samenwerking met de school) en kinderen en jongeren te
betrekken bij de activiteiten die voor de hele nieuwe wijk georganiseerd worden, maar in de
meeste gevallen slechts op één (vier)plek zullen plaatsvinden. Samenwerking op het terrein
van catechese en clubwerk vanafd 12 jaar is reeds ingezet en wordt verder uitgebouwd. Het
is belangrijk om ook vanuit Vredeveld afvaardiging te krijgen in de werkgroep Jeugd en
Jongeren (Opstandingskerk). Communicatie in heel Vredenoord is van groot belang. “
Aantrekkelijk voor niet gemeenteleden
Veel mensen zoeken spiritualiteit en zingeving. De kerk kan laten zien dat zij dat biedt,
zonder dat je “gelovig” hoeft te zijn.
We vinden het belangrijk dat we als wijkgemeente georiënteerd zijn op de omgeving waarin
we kerk zijn. Dat sluit aan bij de relatie die er vanuit Vredeveld is met de wijk, en bij
vergelijkbare activiteiten vanuit de Opstandingskerk.
Het gaat hier om een uitnodigende manier van kerk zijn, waarbij we graag allerlei mensen
willen betrekken.
Veel mensen zoeken spiritualiteit en zingeving. De kerk heeft dat in huis en we willen dat
graag delen met anderen.
Het is belangrijk dat we dit open profiel steeds goed communiceren.
Samenhang met GGZ
Door de ‘toevalligheid’ van de Adventskerk op het terrein van GGZ Drenthe voelt de
gemeente een verantwoordelijkheid en een betrokkenheid met de cliënten van GGZ. Hoewel
deze cliënten van GGZ misschien wel in geheel Assen kerken, kiezen een aantal (wekelijks
ca. 10 -15) van hen voor de Adventskerk omdat zij zich daar aanvaard en geaccepteerd
voelen.
De werkgroep die zich met de relatie met GGZ heeft bezig gehouden doet de aanbeveling
voor een in te stellen permanente werkgroep als aanspreekpunt die alle aspecten van deze
‘toevallige’ verbondenheid behartigt.
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Aandachtspunten
Vanuit de projectgroep VI&I willen wij een aantal punten noemen die aandacht vragen van
de stuurgroep.

1. Pastoraat.
De structuur van pastoraat is zeer verschillend in beide wijken. Wij raden aan om,
met een duidelijk gesteld einddoel en tijdpad, te groeien naar een gezamenlijk model,
waarin gekeken wordt naar en gebruik gemaakt wordt van de talenten van mensen.
2. Communicatie
Wees in alle PR duidelijk over de nieuwe wijkgemeente als geheel.
Waar die voor staat, wat doet organiseert en doet. Specifieke activiteiten die
plaatsvinden in één van beide locaties in de PR voor de duidelijkheid (vooral ook voor
mensen van buiten Vredenoord) koppelen aan die locatie, maar dan wél als
organisator Vredenoord vermelden. Zoeken naar een goede huisstijl, waarbij toch de
gebouwen wel zichtbaar blijven.
Hanteer een gelijkluidende informatiebron voor alle gemeenteleden in beide
kerkdiensten. Begin met De Klokkenluider van Assen Noord en de mededelingen op
de orde van dienst in Vredeveld samen te voegen.
3. Cultuur
Wij hebben in gesprekken gemerkt dat gemeenteleden uit Assen Noord aanhikken
tegen de formele, gestructureerde en bijna geprotocolleerde structuur in Vredeveld.
Het woord “keurslijf” is regelmatig genoemd. Iets om rekening mee te houden.
4. Protestantse Gemeente Assen
Er moet aandacht blijven voor Vredenoord als onderdeel van de Protestantse
Gemeente Assen
5. Managementtaal
Hoewel we er niet aan ontkomen hebben we gemerkt dat woorden als
projectstructuur, tijdpad, routeplan, etc. bij gemeenteleden soms irritatie oproepen.
Wij adviseren de stuurgroep daar in hun rapporten zuinig mee te zijn.

Tot slot
Of we met alles wat hierboven beschreven is een stip op de horizon kunnen zetten is de
vraag.
Tijdens onze gesprekken ging het vaak over kerk zijn in deze tijd. Wat willen, wat kunnen we,
op wie richten we ons.
Ook realiseren we ons dat uitgaan van twee vierplekken een luxe is die mogelijk een
beperkte tijdsduur kent.
We adviseren daarom de Stuurgroep om de gefuseerde kerkenraad te attenderen op het
nadenken over het kerk zijn in de toekomst. Daarbij zijn wij van harte bereid een steentje bij
te dragen.

Projectgroep Visie, Identiteit en Integratie
11 nov. 2013

fusieplan 'Vredenoord in zicht'

9 van 45

bijlage 7 rapportages projectgroepen

fusieplan 'Vredenoord in zicht'

10 van 45

bijlage 7 rapportages projectgroepen

Projectgroep Jeugd en Jongeren
Helene van Noord, Judith Elzer, Dorine Andonov, Ingrid Hellinga, Wim Staal
In totaal zijn we als projectgroep 4 keer bij elkaar geweest. Er is een inventarisatie gedaan bij
de beide kerken als het gaat om wat er zoal is en hoe het loopt.
In de Opstandingskerk draait:
• Kindernevendienst (vanaf september 2013 in twee groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8), loopt
goed.
• 12+ dienst 1x per maand en er zijn twee volwassen leiding, dit loopt goed
• Clubs vanaf groep 5 tot en met 8, om de twee weken, door zowel jongeren als
volwassenen die club geven. Loopt goed en voldoende belangstelling.
• Kinderoppas (twee tot vijf kinderen per keer en jongeren en volwassenen passen op,)
• Rock Solid is helaas in het nieuwe seizoen niet doorgegaan ivm gebrek aan
belangstelling of door drukte van jongeren door de week ivm muziek/sport e.d.
• Catechese wordt door Bert en Helené samen gegeven, leeftijd 14-17 jaar
In de Adventskerk draait:
• Kinderoppas wordt vooral door de jeugd uitgevoerd
• Geen kindernevendienst, vanwege geen kinderen
• Jeugdfiliaal loopt uitstekend, opzet is dit ook bij de Opstandingskerk te laten draaien
(is al in ver gevorderd stadium)
Als groep zijn we inmiddels 4 keer bijeen geweest.
We hebben verkend wat er is in de wijken en hoe het loopt.
Waar liggen kansen, mogelijkheden en ontwikkelpunten?
Inventarisatie gedaan, oriënterende fase in beide kerken.
Wat is er nu voor de jeugd in de beide wijken?
• Kinderoppas
• Kindernevendienst
• 12+ dienst
• Projecten rondom christelijke feestdagen kerst en Pasen
• Catechese
• Rock Solid
• Club
• Jeugdfiliaal
Wat kenschetst het landschap/belevingswereld van de jongeren (12+)
• Minder interesse jeugd in kerk
• Sociale media
• Mobiel
• Sport
• Muziek
• Ontmoeting
• Uitgaan
• Delen met elkaar, weinig met ouders
• Religieuze zoekers
• Vragen: Hoe kunnen we de jongeren bereiken?
Door aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren.
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• Vragen: Hoe kunnen we hen interesseren voor het geloof?
Laagdrempelige ontmoetingsplek waar jongeren elkaar ontmoeten. Experimentele
mogelijkheden onderzoeken zoals ooit jeugdfiliaal is begonnen.
Kern is:
•

Wat willen we bereiken? God leren kennen, geloofsontwikkeling, naaste dienen
door inzetten voor de naaste (dichtbij of ver weg)
Een citaat van de Deense Theoloog Kierkegaard “Wanneer het werkelijk zou
gelukken iemand naar een bepaald doel te leiden, dan moet men er allereerst op
bedacht zijn hem/haar daar te vinden waar hij is en ook daar beginnen.”

We constateren
• De groep is heel belangrijk! Sfeer van welkom, gemoedelijkheid, ruimte is voor
onderlinge ontmoeting.
• Het grootste probleem, of de grootste uitdaging ligt eigenlijk bij de ouders (groep
30-45).
• Wat kindernevendienst betreft liggen er kansen in gezamenlijke projecten rond de
feesten en gezamenlijk overleg.
• Wat betreft Club, Rock Solid, Catechisatie, Jeugdfiliaal liggen er grote vragen of
je dingen samen moet voegen (behalve incidentele activiteiten).
• We zouden de jongeren zélf ook moeten bevragen op hun eventuele ideeën en
wensen.
• Geloofsopvoeding voor ouders en kinderen aanbieden, dát kan Noord-Oost
georganiseerd worden.
Waar zijn we tegenaan gelopen?
• Weten we als gemeente voldoende over wat jongeren bezig houdt?
• Ouders meer betrekken bij de voortgang van het jeugdwerk
• Wat vinden ouders (uitbeeld en in beeld zijn) , onderzoeken via
enquête/vragenlijst
Kernwoorden kapstok waaraan we zaken willen ophangen de 4 B’s namelijk
Bless, belong, believe en behave:
•

•

•

•

Bless; het is een zegen voor de gemeente dat er baby, kinderen zijn--) koester
dit. Kinderen zijn een zegen, dus de gemeente heeft daar een taak in. Bv.
kinderoppas, kindernevendienst of andere vormen in en rondom de kerkdienst die
een duidelijke plaats (of taak) aan kinderen (en hun ouders) geven
Belong: thuis laten voelen in de kerk door belevingswereld van de jongere erbij te
betrekken (belevingswereld--) sociale media, internet, contacten)
In de fase vanaf 12 gaan jongeren op zoek naar eigen plekken, dus is het
belangrijk dat ze een plek krijgen waar zich thuis voelen. Bv. ontmoetingsplek
soos, 12+, jeugdfiliaal etc.
Believe; als jongeren een zegen zijn in de gemeente en ze zich thuis voelen dan
ontstaat er een portaal naar de geloofsontwikkelruimte. Bv. catechese,
activiteiten die het geloof ontwikkelen. Vragen: Waarom doe ik wat ik doe,
waarom geloof ik etc.
Behave: ernaar leven, gedragen al blijft het een doorgaande ontwikkeling. Leven
volgens het evangelie.
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Wat zou een inspirerend doel kunnen zijn voor de beide wijkgemeenten als het gaat
om het jeugdwerk, wat is onze persoonlijke visie?
We constateren dat het belangrijkste de groep is. We vonden het zelf in onze eigen jeugd het
belangrijkst dat er leeftijdsgenoten waren, dat je groep was met elkaar. Het Belong is dus
heel wezenlijk. Sfeer, ontmoeting, in gesprek met elkaar, muziek, veilige omgeving. Op zich
lijkt de 12+ daar een goede plek voor.
Daarnaast is het van belang om bij de overgangsmomenten (basisschool naar voortgezet
onderwijs, en de groep 16+) extra aandacht te besteden. Dus laat jongeren in een vroeg
stadium sfeer proeven in een volgende fase. Bijvoorbeeld groep acht van de
kindernevendienst een keer laten mee draaien in de 12+ dienst etc.
Adviezen:
Kansen: Stippen op de horizon: (ontwikkelmogelijkheden/toekomstperspectief)
• Ouders (30 tot 45) betrekken bij eenmalige projecten
• Geloofsopvoeding voor ouders/kinderen aanbieden
• Steeds van belang is de Authenticiteit en congruent, puurheid, echtheid,
praktisch beleefd geloof
• Vragen serieus nemen, meehelpen zelf naar antwoorden te leren zoeken--)
spiegelen en zo zijn/haar eigen geloofsontwikkelspad te zoeken en te ontdekken
en te volgen
• Door een eerlijke dialoog leert een jongere zelf na te denken en voelt hij dat hij
altijd met zijn vragen en twijfels bij de ouders, volwassenen uit de gemeente
terecht kan.”
• Jongere die vragen heeft over geloofsbeleving een plek in de kerk kan vinden bv.
huiscatechese
• Geloofscommunicatie en verantwoordelijkheden geven in de kerk
• Gaven, talenten en interesses van jongeren leren kennen en ontwikkelen en in
zetten wanneer ze dat kunnen/willen
• Grote projecten rondom Kerst en Pasen gezamenlijk doen
• Gezamenlijk overleg waarbij alle groepen die met jongeren werken
vertegenwoordigd zijn, ervaringen en ideeën uitwisselen
• Minimaal twee jeugdouderlingen/diakenen
• Ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 een vragenlijst laten invullen bij de
actie kerkbalans
• Avontuurlijke reis avond; jeugdleiders, kindernevendienstleiding, clubleiding etc.
uitnodigen voor twee avonden waarin door een externe (bv. van Youth for Crist,
JOP) samen gezocht wordt naar antwoorden op de vragen: Wat willen we
bereiken met jongeren en Waarom.
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Voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 van de Adventskerk
en de Opstandingskerk
In verband met de samenvoeging van de kerken Adventskerk en Opstandingskerk wil de
kerkenraad via een aantal vragen weten wat u, als ouders/verzorgers, belangrijk vind als het
gaat om jongeren en geloof.
Jullie behoren tot de groep, waarvan we graag een vragenlijst willen afnemen.
We doen dit om de eenvoudige reden dat we benieuwd zijn naar jullie verhouding tot de
samen voeging van beide kerken en dan met name op het gebied van Jongeren.
Het doel van deze vragen is geen oproep om meer betrokkenheid te tonen (hoewel het
duidelijk mag zijn dat jullie méér dan welkom zijn!). Ons doel is om jullie verhaal te horen. We
zijn oprecht geïnteresseerd in hoe jullie tegen de samenvoeging aankijken. Met deze
ervaringen houden jullie ons op een bepaalde manier een spiegel voor.
Hiervoor zijn door de projectgroep Jongeren een aantal vragen opgesteld. U mag het
anoniem invullen en met de resultaten hopen wij op adequate wijze invulling te willen geven
aan jongeren in beide wijken. Het invullen neemt slechts 15 minuten in beslag en zal worden
opgehaald tegelijkertijd met het ophalen van kerkbalans.
Alvast heel erg bedankt voor de moeite!
Namens de kerkenraden Adventskerk en Opstandingskerk Assen
Projectgroep Jongeren
In welke leeftijdscategorie vallen jullie kinderen
0 0 tot en met 4 jaar, aantal…………..
0 5 tot en met 12 jaar, aantal…………..
0 13 tot en met 16 jaar, aantal…………..
0 17 jaar en ouder, aantal…………..
1. Zijn jullie op de hoogte van de samenvoeging van de beide kerken?
0 Ja
0 Nee
2. Kunnen jullie aanvinken welke van de volgende kerkelijke activiteiten bekend zijn:
0 Rock-Solid
0 catechisatie
0 18+ -groep
0 kinderoppas
0 kindernevendienst
0 12+ dienst
0 andere activiteiten, nl......................................................................................

3. Welke van de volgende activiteiten spreekt jullie aan?
0 gespreksgroep jonge ouders
0 filmavond met nabespreking over jongeren en geloof
0 cursus geloofsopvoeding
0 cursus Christelijk geloof
0 club
0 andere activiteiten om samen te zijn:...............................................................
...............................................................................................................................
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4. Aan welke van deze activiteiten zouden jullie deel willen nemen?
…………………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………
5. Bezoeken jullie wel eens een kerkdienst van de Opstandingskerk en/of de
adventskerk?
0 Ja, 1 van beide
0 Ja, wisselend
0 Nee, geen van beide
6. Wat vinden jullie belangrijk om mee te geven aan je kind als het gaat om geloven,
ergens bij horen, goed leven, etc?
………………………………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………
7. Voelen jullie je betrokken bij de kerk en kunnen jullie het antwoord toelichten?
Ja/nee, want
……………………………………………………………………………………………….…
….………………………………………………………………………………………………
8. Welke rol speelt de kerk in jullie geloofs- en gezinsleven?
…….……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………
9. Wat zouden jullie graag willen veranderen in de kerk als het gaat om jongeren en
geloof en waarom?
…….……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………

10. Wat zou de kerk hierin kunnen bieden: wat is volgens jullie de verantwoordelijkheid
van de kerk?
…….……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………

11. Wat kun je hierin zelf bieden: ofwel, wat zou jullie eigen aandeel hierin kunnen zijn? (
Bijvoorbeeld door thuis actief te stimuleren, zelf te participeren in kinder- en
jeugdactiviteiten, “het voorbeeld” geven, etc. )
…….……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………
Eventuele opmerkingen:
…….……………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………

Hartelijk dank voor uw tijd en het invullen van de vragenlijst!
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Aanbeveling werkgroep pastoraat Vredenoord
Doelstelling:
Het pastoraat van de wijkgemeenten Vredeveld en Assen Noord, dat heel verschillend
gestructureerd is, en met heel verschillende doelgroepen te maken heeft zo
organiseren dat het één geheel wordt.
Om deze doelstelling te bereiken is het nodig dat er op termijn één organisatiemodel komt,
waarbij het voorstel is dit pastoraatgericht evt. ingedeeld naar leeftijd of doelgroepen te
organiseren. De overweging hierbij is dat de diaconie in de nieuwe structuur waarschijnlijk
geen deel meer uitmaakt van een wijkteam. Om zorgvuldig naar de doelstelling toe te
werken is tijd nodig.
Omdat in beide wijkgemeenten niet goed inzichtelijk is welke behoefte er aan pastoraat is
zullen de leden van de projectgroep in beide wijkgemeentes inventarisatie gaan doen door
vragen voor te leggen aan de werkgroep pastoraat en/of gemeenteleden. Er zal een gesprek
met de predikanten plaats vinden waarin naar hun ideeën en ervaringen gevraagd wordt.
Hierna kan een gezamenlijke pastoraat bijeenkomst van de beide wijkgemeenten op
zondagmorgen na de kerkdienst georganiseerd worden waarbij tijdens een lunch met elkaar
wordt kennisgemaakt en het thema kan worden besproken.
De antwoorden en opmerkingen kunnen worden uitgewerkt waarna de invulling van het
pastoraat binnen de fusiegemeente in de loop van 2014 vorm krijgt en kan worden
voorgesteld aan de gemeente.
Omdat dit tijd kost lukt het niet de stuurgroep hierover te informeren voor januari 2014.
Een optie is om het dienstencentrum van de PKN om advies te vragen toe te werken naar
het organisatiemodel.
Waar een start mee gemaakt kan worden is :
• Informatie voor nieuw ingekomen leden.
• Het organiseren van themamiddagen/avonden/groothuisbezoeken voor
gemeenteleden.
Het is wenselijk dat de informatiemap die nieuw ingekomen leden ontvangen informatie
bevat over de nieuwe wijkgemeente. De inhoud van de map moet aantrekkelijk en
overzichtelijk zijn. De werkgroep PR kan hier een belangrijke bijdrage leveren.
In samenwerking met de predikanten kunnen er themamiddagen/avonden of
groothuisbezoeken georganiseerd worden die wijk overstijgend zijn, waardoor
gemeenteleden elkaar kunnen leren kennen. Hierdoor verbinden we ons met elkaar.
De stip aan de horizon is voor de werkgroep één organisatiemodel, de weg hier naar
toe vraagt tijd en zorgvuldigheid, en is mede afhankelijk van ideeën uit andere
werkgroepen.
Nora de Raadt
Hanneke Nienhuis
Henk Vink
Jan Hammer
Thijs Waldus
Sjoke Bruinsma
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Werkgroep Diakonie Vredenoord
Fred Veldwisch, Anne Nienhuis, Harma Hofman, Mariëtte Blouw, Duurt Lollinga, Henk
Siekmans (verslag).
Aan de stuurgroep.
Document bevat:
- Samenvatting
- Onderliggend verslag voor de samenvatting.
Samenvatting.
Opdracht aan de werkgroep:
Kom met een plan van aanpak betreffende ondermeer het diaconale beleid, de
vertegenwoordigingen naar de organen en de verdeling van taken.
Door de werkgroep geformuleerd doel:
Het blijven co-ordineren van de diaconale hulp door diakenen daarbij ondersteund door
diaconale medewerkers met als extra/nieuw doel het ontwikkelen en stimuleren van ‘een
antenne voor hulpvraag’ bij alle Gemeenteleden. Dit raakt de kern van diaconaal werken van
mens tot mens niet alleen veraf maar, vooral nu, ook dichtbij.
Voorgestelde structuur hierbij:
• Naast de primaire taken, takenpakket op maat voor de diaken
• Diakenen coördineren en voeden actief werkgroepen in de wijk
• Hulpvragen uit de wijk via de werkgroepen actief benaderen.
• Opsplitsen in wijkdiakenen vervalt. Diakenen coördineren een cluster van
werkgroepen voor heel Vredenoord.
• Werken in projecten is voor vrijwilligers uit de Gemeente aantrekkelijker dan zich vast
moeten leggen voor een langere periode.
• Diaconale medewerkers, onder verantwoordelijkheid van een diaken.
Verwachte opbrengst:
• Hoge participatiegraad in de Gemeente.
• Diakenen en Gemeenteleden kunnen zich identificeren met (deel-)taken.
• Snelle integratie van diaconale taken door heel de Gemeente.
31 augustus 2013
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Verslag/wijze van werken van de werkgroep.
Opdracht aan de Werkgroep:
Kom met een plan van aanpak betreffende ondermeer het diaconale beleid, de
vertegenwoordigingen naar de organen en de verdeling van taken.
Uit de discussie en het werkplan van de werkgroep blijkt dat er reeds veel initiatieven
succesvol ontwikkeld zijn om diaconale hulp dichtbij en veraf te bieden. Soms is het kenmerk
van deze initiatieven dat hulp ‘indirect’ geboden wordt dankzij een geldelijke bijdrage, of dat
een groep namens de Gemeente een activiteit of project uitvoert. In andere gevallen wordt
diaconale hulp direct (één op één) verstrekt.
Uit de discussie komt de wens naar voren om nog dichterbij bij de hulpvraag te komen.
Signaleren van hulp in straat, wijk, stad niet alleen via de daarvoor gevestigde ‘loketten’
maar ook Gemeenteleden die op eigen gevoel en initiatief hulp identificeren en aanbieden.
Dit leidt tot wat de werkgroep als gezamenlijk doel voor de Diaconie Vredenoord ziet:
Het blijven co-ordineren van de diaconale hulp door diakenen daarbij ondersteund door
diaconale medewerkers met als extra/nieuw doel het ontwikkelen en stimuleren van ‘een
antenne voor hulpvraag’ bij alle Gemeenteleden. Dit raakt de kern van diaconaal werken van
mens tot mens niet alleen veraf maar, vooral nu, ook dichtbij.
Welke diaconale werkwijze staan we hierbij voor?
• Een takenpakket ‘op maat’ kan/zal een (aspirant) diaken meer aanspreken dan een
toebedeeld takenpakket.
• Diakenen niet meer, in ieder geval minder, de uitvoerende wijktaken laten doen, maar
meer het actief voeden van en het coördineren van de werkgroepen die in zijn/haar
pakket vallen.
• Actief ingaan op specifieke hulpvragen uit die werk-/projectgroepen.
• De opsplitsing van diakenen per wijk komt te vervallen. In de nieuwe werkwijze wordt
één diaken verantwoordelijk voor bv het verspreiden van de Kerstgroet voor de
gehele Gemeente.
• Diaconaal werken is nu al in veel succesvolle werkgroepen en projecten
ondergebracht. Diakenen worden hierin door een grote groep vrijwilligers
ondersteund. Hierop moeten we voortborduren. Deelnemen in werkgroepen of
projecten is aantrekkelijker voor gemeenteleden om in deel te nemen dan zich te
moeten aanmelden voor een ‘diensttijd’ van vier jaar.
• Diaconale medewerkers, onder verantwoordelijkheid van een diaken.
De werkgroep stelt een structuur voor waarbij iedere diaken voor het hele gebied van
Vredenoord een omschreven takenpakket krijgt en de daarbij behorende projectgroepen
aanstuurt. De diaken vult dit werkpakket in in samenwerking met de Gemeenteleden uit
Vredenoord en wordt daarbij ondersteund door de diaconale medewerkers en doet verslag in
de vergaderingen van de diaconie.
Natuurlijk heeft/behoudt de diaken de primaire taken, zoals verwoord in de Ordinantie 8
versie 8 januari 2013. O.a:
• Het inzamelen van gelden tijdens de eredienst.
• Het organiseren en uitvoeren van de dienst Schrift en Tafel.
• Hulp en advies aan de nooddruftige medemens.
Tot de secundaire taken:
• Neemt deel aan de diaconie vergaderingen.
• Het coördineren van de toebedeelde werkgroepen, kledingactie,kerstgroet,
Wereldwinkel, Present, werkgroep Kerk en Wereld, etc, etc.
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• Het actief reageren op hulpvragen uit de omgeving van de werkgroep.
• respecteren van de bestaande functieomschrijvingen.
Schematische voorstelling Diaconie Vredenoord:
Taken
Voorzitter
Secretaris
Primaire
taken
Portefeuille
(voorbeelden, niet
compleet)
Secundaire
taken
vertegenwoordiger
naar overkoepelend
orgaan

Diaken 1

Diaken 2

Kerk en
Wereld

Diaken 3

Diaken 4

Helpende
handen

o

Kerk en Wereld:
- Werkgroep Kerk en Wereld
- Amnesty International
- Oikridiet
- Wereldwinkel, etc
Zorg dichtbij:
- Open Huis van de kerken
- ouderentaxi
- kerst- en paasmiddag voor senioren,

Diaken 5

Diaken 6
etc.

Zorg
dichtbij

Materiële
hulp

o

Helpende handen:
- Stichting Present
- Kledingactie,
- etc
Materiele hulp:
- actie vakantiegeld
- Kerstpakkettenactie
- etc.

Met deze structuur beoogt de werkgroep
• zoveel mogelijk gemeenteleden actief te betrekken bij diaconale projecten zodat een
hulpvraag dichtbij en veraf eerder onderkend wordt,
• dat diakenen zich kunnen identificeren met hun (voorkeurs-)werkpakket en dit actief
uitdragen in de Gemeente,
• dat de gehele Gemeente Vredenoord qua diaconale taken snel integreert.
De werkgroep Diaconaat.
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Notitie Relatie GGZ Drenthe
en wijkgemeente Vredeveld
Voor de kerkenraden van Assen Oost en Assen Noord en daarna Stuurgroep Vredenoord;
18 november 2013.

Inleiding
Wijkgemeente Vredeveld in Assen Oost heeft de intentie te fuseren met wijkgemeente Assen
Noord tot wijkgemeente ‘Vredenoord’ (werknaam). Om die reden en vanwege de bijzondere
band is de relatie tussen wijkgemeente Vredeveld en GGZ Drenthe in kaart gebracht en zijn
de eerste ideeën over de toekomst geïnventariseerd.
Daartoe is in de kerkenraadsvergadering van Assen Oost van 11 december 2012 een
gemengde werkgroep ingesteld, bestaande uit Henk Vink (Assen Noord) en Mijntje
Hennipman en Jenneke Netjes (Assen Oost). Deze heeft onder raadpleging van een aantal
gemeenteleden een inventarisatie gemaakt van wat er op dit moment allemaal gebeurt met,
voor en door (cliënten van) GGZ Drenthe.
In de kerkenraadsvergadering van Vredeveld van 9 april is deze inventarisatie besproken en
zijn ‘beelden’ genoemd die oprijzen uit de inventarisatie.
Vervolgens heeft op 18 april een gesprek plaatsgevonden van de werkgroep met Gieneke
Diephuis, Lucas Tiesinga, Dick van Veen en Arnoud van der Mheen van de dienst
geestelijke verzorging van GGZ Drenthe, Helène van Noord en Bert Altena.
In de kerkenraadsvergadering van 14 mei is aan de werkgroep gevraagd om de wederzijds
verwachtingen te bespreken. Dat is gebeurd in een gesprek op 22 augustus tussen Gieneke,
Mijntje en Jenneke.
In deze notitie vermeldt de werkgroep een samenvatting van alle bevindingen met conclusies
en aanbevelingen voor de kerkenraden van Assen Oost en Noord en daarna Stuurgroep
Vredenoord. De reactie uit de kerkenraadsvergadering van Assen Oost van 11 november is
hierin verwerkt, waarmee de notitie definitief geworden is. Conclusies en aanbevelingen
werden onderschreven.

Bewoners/patiënten/cliënten* van GGZ Drenthe en GGZ Drenthe zelf
Zo’n dertig cliënten van de GGZ hebben op enigerlei wijze contact met (gemeenteleden van)
de Adventskerk. Sommige cliënten bezoeken een kerkdienst of komen even langs,
mediteren mee op woensdagmiddag, zien vrijwilligers bij de diensten in de FPK, bezoeken
muzikale vespers, uitvoeringen van Kerk en Theater of de opening van een tentoonstelling.
Op het terrein is de Adventskerk zichtbaar en zijn de klokken hoorbaar als deel van de
buitenwereld.
Cliënten zijn kwetsbare mensen en reageren soms op onverwachte wijze. De Adventskerk is
voor sommigen vertrouwd, maar kan na herstel juist ook verbinding met de ziekte gaan
betekenen. Ook in de cliëntenpopulatie van GGZ Drenthe vindt secularisatie plaats en zijn
evangelische stromingen zichtbaar.
Een aantal keren per jaar gaat één van de geestelijk verzorgers voor in de Adventskerk. Zij
zijn ook betrokken bij enkele andere activiteiten.
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GGZ Drenthe gaat steeds meer zelf gebruik maken van de Adventskerk en verhuurt de kerk
vaker dan voorheen aan derden. Ze maakt onderdeel uit van een steeds groter wordende
organisatie.
Door nieuwe zorginhoudelijke inzichten en door kabinetsbeleid worden grote veranderingen
ingezet. Verwacht wordt dat veel cliënten zelfstandig in de wijk (moeten) gaan wonen en dat
er minder cliënten opgenomen zullen worden. De zorg die GGZ Drenthe levert verandert
ook. Men gaat uit van de herstelgedachte en gaat steeds meer behandeling en begeleiding
geven die aansluit op het gewone leven van de cliënt (FACT-methodiek). Niet alleen de
psychische klachten maar ook onderwerpen als wonen, werken, sociale relaties en
vrijetijdsbesteding komen aan de orde. Op dit moment worden FACT-teams gevormd die in
wijken en dorpen cliënten moeten gaan begeleiden en onderdeel hiervan is dat er ook actief
contacten gezocht zullen worden met familie, de buurt enz. Geestelijk verzorgers worden
mogelijk opgenomen in deze teams.

De Adventskerk
Gemeenteleden zijn gewend aan aanwezigheid van cliënten. Sommige kerkgangers zoeken
actief contact. De koster speelt een belangrijke rol.
Vrijwilligers zijn betrokken bij het halen en brengen van enkele bewoners van Nijlandsborg,
bij de diensten in de FPK of zingen van kerstliederen op Kerstmorgen in de paviljoens en bij
vele andere activiteiten.
Er is publiciteit op het terrein voor tentoonstellingen en voor georganiseerde uitvoeringen in
de Adventskerk. (Bij de inventarisatie kwamen daarover spontaan allerlei
verbeteringsmogelijkheden boven.)
In de kerkenraadsvergadering kwamen beelden naar boven als: een mooie vertrouwde
situatie, er is heel veel, goed om te doen. Maar ook: het zijn langs elkaar schuivende
werelden; bestuurlijk contact is op afstand komen staan; worden vrijwilligers voldoende
ondersteund? Het werk is ongemerkt vanzelfsprekend, met daarbij de kanttekening dat dat
‘ongemerkte’ misschien ook een risico inhoudt: kun je het dan ook ongemerkt verliezen?
In de samenwerking met wijkgemeente Assen Noord worden kansen gezien. Er is openheid
en er wordt enthousiast toegewerkt naar een fusie. Er blijven twee vierplekken: de
Opstandingskerk in Assen Noord en de Adventskerk.

Het gesprek over de toekomst van de samenwerking
De geestelijk verzorgers zijn blij met de bijzondere relatie met de Adventskerk. Dat er
verwachtingen bestaan t.a.v. aandacht voor vrijwilligers, was nieuw. Er is zeker bereidheid
om mee te werken aan toerusting, zoals dat vroeger ook wel gebeurde.
Men wil graag een bijdrage blijven leveren aan diensten, maar signaleert ook dat de
zingevingsvraag die bij veel cliënten leeft, niet per se kerkelijk gericht is. Vanuit de kant van
‘Vredenoord’ werd het experiment van Zin in Zondag genoemd dat op dit moment een plek
heeft in de Zuiderkerk: geen viering, wel zingeving en spiritualiteit.
In meerdere gesprekken kwam het idee naar voren om de kapel om te vormen tot een
stilteplek als de veiligheid voor het kerkcentrum gewaarborgd kan worden. Een
tegenargument kan zijn dat er ‘niemand zo maar langs komt’.
De geestelijk verzorgers denken na over een steunpunt voor ex-cliënten, als ‘vrijplaats’ voor
ontmoeting en het opdoen van positieve ervaringen o.a. d.m.v. ‘schoonheid’. Dat zou
centraal in Assen Oost kunnen zijn of elders in Assen.
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Aanvullend: Het gesprek over wederzijdse verwachtingen
Een goed gesprek met een kleine zoektocht naar of en waar er iets wringt in de
beeldvorming en in wederzijdse verwachtingen. Er kwamen drie dingen uit dit gesprek naar
voren.
Ten eerste het onderwerp: zijn kerkgangers van GGZ Drenthe in de eerste plaats ‘cliënten
van GGZ Drenthe’ of ‘kerkbezoekers van de Adventskerk met een verbinding met de GGZ’.
In het eerste geval is het bv. vanzelfsprekend dat de dienst geestelijke verzorging tot het
uiterste probeert een voorganger te zoeken in de zomerperiode. In het tweede geval is dat
de vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van de Adventskerk, net als het halen en brengen
van kerkgangers van het terrein.
De gespreksdeelnemers waren van mening dat in de huidige tijd kerkgangers van GGZ
Drenthe in de eerste plaats eigen kerkbezoekers zijn van de Adventskerk die het
gemeentezijn verrijken. Heel scherp is het onderscheid natuurlijk niet, soms staat vooral het
‘cliënt-zijn’ op de voorgrond. In beide gevallen blijft de verbinding zichtbaar.
Het tweede onderwerp was de constatering dat het regelmatige en bestuurlijke lijntje dat
jarenlang als vanzelfsprekend tussen Adventskerk en dienst geestelijke verzorging heeft
bestaan, opnieuw ingericht moet worden, des te meer nu de samenwerking met Assen
Noord vorm krijgt. Dat wordt dan ook de plek waar alles besproken kan worden wat zich
voordoet, zodat niet opnieuw onduidelijkheid kan ontstaan.
Tot slot ziet de dienst geestelijke verzorging ook een taak voor zichzelf als het gaat om
toerusting van predikanten, vrijwilligers, groepen, overal in Assen. En kunnen cliënten,
familie, vrijwilligers een beroep op hen doen bij specifieke vragen.

Conclusies
1
2

3

Er is een natuurlijke, nuchtere verbondenheid tussen de Adventskerk en (cliënten van)
GGZ Drenthe die door iedereen gewaardeerd wordt.
De relatie tussen GGZ Drenthe enerzijds en een ‘gewone kerkgemeenschap met een
kerkgebouw op het terrein van de GGZ’ is een bijzondere. Het is belangrijk om deze
relatie regelmatig te ijken.
Voor wat betreft het nieuwe zelfstandig wonen in de wijk van GGZ-cliënten zijn bij
iedereen de verwachtingen genuanceerd. Normalisering en herstelgericht werken is
mooi, maar voor hoeveel mensen is het haalbaar?

Aanbevelingen bestuurlijk
1

Vorm een passende en permanente werkgroep die aanspreekpunt is voor dit werk en
die bestuurlijke contacten onderhoudt. Vanuit deze werkgroep is o.i. het uitbouwen van
de relatie mogelijk.
Alvast enkele ideeën:
- Taken: aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers. Verbinding zijn met de dienst geestelijke
verzorging en de kerkenraad van (straks) ‘Vredenoord’. Grote lijnen in de gaten
houden. Vanuit de werkgroep de samenwerking verder ontwikkelen, ook in
samenhang met werkveld diakonaat en beheer.
- Deelnemer vanuit GGZ Drenthe is Lucas Tiesinga, die minimaal één keer per half
jaar aanwezig is bij het overleg. In voorkomende gevallen legt hij een link naar
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-

anderen in de organisatie. Zowel Vredeveld als Assen Noord leveren de andere
deelnemers. Ook aanwezigheid van één of meer predikanten is noodzakelijk.
De werkgroep moet in een werkveld van Vredeveld c.q. in de toekomstige structuur
van ‘Vredenoord’ worden ondergebracht.

2

Besteed aandacht aan concrete kennismaking tussen GGZ, de pastores en
gemeenteleden van Noord.

3

Doordenk de mogelijkheden, maar ook de grenzen, bij de maatschappelijke ontwikkeling
dat niet alleen GGZ-cliënten, maar ook ouderen, mensen met een verstandelijke,
lichamelijke of zintuigelijke beperking, steeds meer in de wijk zullen (moeten) blijven
wonen.

Henk Vink, Mijntje Hennipman, Jenneke Netjes
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Voorstel van Projectgroep Kerkenraad en Moderamen (structuur en
werkwijze)
Broer Roorda, Harrie vd Ploeg, Reinder vd Molen, Otto Lussenburg
Inleiding
Het is de bedoeling dat de kerkenraden van de Wijkgemeenten
Vredeveld en Assen-Noord (hierna: kernen) vanaf 2014 gezamenlijk
vergaderen. In 2013 wordt daar al een begin mee gemaakt. De
Projectgroep Kerkenraad en Moderamen is gevraagd na te denken
over de route die gevolgd moet worden om te komen tot één
kerkenraad en moderamen in Vredenoord.
Structuur, bestaande situatie
Niet alleen de vergaderstructuur van beide kernen is verschillend, ook de organisatie en de werkwijze
in de kernen verschillen In de bijlagen is dit per kern weergegeven.
Stip aan de horizon
Wij zien in Vredenoord een positieve, slagvaardige, samenwerkingsgerichte kerkenraad met oog voor
de belangen en noden van de wereld, en de rol van de gemeente van Christus daarin.
Aanbevelingen
De wijk Vredenoord is een samenvoeging van de ‘kernen’ Assen Noord en Vredeveld. Elke kern heeft
een eigen vierplek. Dit voorstel beschrijft een overgangssituatie die bedoeld is om de kerkenraden van
de beide kernen naar elkaar toe te laten groeien. De beide kerkenraden moeten/willen gezamenlijk
verder, belangrijk is dat beide kernen gelijkwaardig instappen in het proces. Juist omdat de kernen
gelukkig verschillend zijn, is het nodig dat beide kernen gelijkelijk gehoord worden en dat ze
evenredige inbreng hebben. Het moderamen en de kerkenraad zullen vooral dát moeten nastreven en
uitstralen. Insteek is dat elk kerkenraadslid het belang van de gehele wijkgemeente voor ogen heeft
en dient, overigens met respect voor het eigen profiel van elke kern.
Onderstaande schets is de route om te komen tot een goede werkwijze. Er zullen werkenderwijs zeker
nog aanpassingen nodig zijn. Voor wat ons betreft is de houdbaarheid van dit voorstel maximaal één
jaar.
Uitgangspunt is de goede samenwerkingsgerichtheid die we in beide kernen bespeuren. Toch
proberen de aanbevelingen ook te voorzien in momenten waarop ‘het allemaal even niet zo lekker
loopt’.
Na uiterlijk een jaar moet de werkwijze worden geëvalueerd.
A
•

•

•
•

Moderamen
Het moderamen regelt lopende zaken, neemt beslissingen indien bevoegd en bereidt de
kerkenraadsvergaderingen voor. In feite fungeert het moderamen als een kleine kerkenraad (zoals
in de Opstandingskerk).
De kerkenraad zal het moderamen moeten mandateren voor het nemen van beslissingen op
lopende en dagelijkse zaken. Controversiële zaken worden altijd ter besluitvorming voorgelegd
aan de kerkenraad.
Het uitgangspunt is dat elk van de leden van het moderamen het belang van de gehele (nieuwe)
wijkgemeente voor ogen heeft en houdt;
Wij stellen een moderamen voor met evenveel stemmen voor elke kern. Dat betekent voorlopig
een vergroting van het aantal moderamen-leden, zeker voor Vredeveld dat gelet op de grootte van
haar kerkenraad (14 incl. uitvoerend scriba/secretaris) geen eigenlijk moderamen heeft maar een
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•

agendacommissie van voorzitter, predikant ten scriba/secretaris. Het is de bedoeling dat besluiten
niet worden genomen door getalsmatige overmacht van de ene kern t.o.v. de andere kern maar
op basis van discussie en argumenten.
Samenstelling van het moderamen:
Formeel wordt het moderamen gekozen door de kerkenraad. Zie hierboven

2 voorzitters (roulerend
voorzitterschap, schema zelf in
overleg met de scriba in te vullen)
3 predikanten
1 scriba
2 kerkrentmeesters
2 voorzitters van Pastoraat
2 voorzitters van Diaconaat
1 jeugdouderling
Communicatie
leden

•

•

•

B
•
•
•

Vredeveld
Ruud Gijsbertsen of
Corry van der Molen?

Assen Noord
Henk Schoep

Helene van Noord

Bert Altena, Roeland
Busschers
Harrie vd Ploeg

Lenie Schoonfeld (geen
stemrecht)
Geert Wesseling
Jenneke Netjes
Anne Nienhuis

1 notulist

Jos van Mechelen
Nader te noemen (anders
kom je niet op 8)
Ido Schoonenberg

TOTAAL (stemgerechtigd)

8

Edwin Vierkant
Jan Hammer
Fred Veldwisch
Ingrid Hellinga

Kees Mulder (geen
stemrecht)
8

Wij vinden dit een grote groep om slagvaardig mee te vergaderen. De eerste tijd zal dat toch
nodig zijn om de ideeën en werkwijze op elkaar af te stemmen. Door onderlinge afspraken kan het
moderamen met inachtneming van de getalsmatige gelijkheid een beperktere omvang krijgen. Na
een jaar zal er een veel werkbaarder moderamen zijn.
Bij belangrijke - inclusief controversiële - zaken zal het moderamen
het besluit voorbereiden voor de kerkenraadsvergadering. Hierbij
zal het moderamen in zijn advies een gedegen afweging maken op
basis van argumenten.
Bij het staken van de stemmen binnen het moderamen legt het de
zaak voor aan de kerkenraad om het gevoelen van de kerkenraad
te vernemen, of waarnodig door haar een besluit te laten nemen.
Waarnodig stelt het voor dat eventueel een gemeenteavond kan
worden gehouden over het controversiële onderwerp waarna het
moderamen (indien de besluitvorming binnen zijn mandaat valt) resp. de kerkenraad met
inachtneming van het tijdens die gemeenteavond besprokene het definitieve besluit neemt.
Kerkenraad
Leden van beide kerkenraden vergaderen gezamenlijk in dezelfde samenstelling als in 2013
voltallig bij elkaar;
De gezamenlijke vergaderingen starten met ingang van 1 januari 2014.
De beide kerkenraden samen bestaan nu nog uit ongeveer 37 deelnemers (23 Assen Noord, 14
Vredeveld) Een evenredige (getalsmatig gelijke) vertegenwoordiging naar de gezamenlijke
kerkenraad vanuit beide kernen lijkt niet haalbaar. Om die reden ligt de zware taak t.a.v
besluitvorming resp. advies bij het moderamen waar wel een getalsmatige gelijkheid is. Het
moderamen zal zijn besluiten resp. adviezen met goede argumenten onderbouwd voorleggen aan
de kerkenraad.
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•

•

•
•

C
•

•
•

Toenemende stedelijke samenwerking (bijvoorbeeld door pastoraat, diaconaat en jeugdwerk over
de grenzen van Vredenoord te organiseren) zorgt ook nog eens voor het wegvallen van de
gemeentegrenzen ‘in de hoofden’ van de ambtsdragers. De projectgroep is hier voorstander van.
De projectgroep is zuinig op de ambtsdragers. Om die reden wordt (voor de kerkenraad) geen
overladen vergaderschema voorgesteld al zal het eerste jaar/de overgangssituatie vaker
vergaderd worden dan in Assen Noord gebruikelijk is. (Werkwijze Vredeveld: 10/11 x per jaar
kerkenraad en 10/11 x per jaar agendacommissie. Werkwijze Assen Noord: 6 x per jaar
kerkenraad en 6 x per jaar moderamen.)
Wel moet de kerkenraad rekening houden met natuurlijk verloop (en vermoedelijk krimp van de
kerkenraad).
Hoe de ambtsdragers samenwerken om de nieuwe wijk tot een eenheid te smeden wordt door de
andere projectgroepen uitgewerkt.

Vergaderschema
Vergaderschema Moderamen (bij netelige of spoedvragende situaties vaker):
o de ene maand als moderamen, voor beleidsmatige of inhoudelijke zaken
o de andere maand als onderdeel van de voltallige kerkenraad
o 14 dagen voor de komende vergadering wordt de komende kerkenraadsvergadering
voorbereid waarna de agenda van die vergadering, waarnodig voorzien van adviezen
over de door de kerkenraad te nemen besluiten naar de kerkenraadsleden wordt
verstuurd.
o Bij aanvang en einde van het seizoen.
o Dit betekent dus dat de leden van het moderamen jaarlijks 12 keer ( d.w.z. seizoenstart,
het jaar door minus juli en augustus, en bij einde seizoen) als moderamen vergaderen en
6 keer als onderdeel van de kerkenraad.
Het concept verslag van elke moderamenvergadering wordt ter informatie verstuurd aan alle
kerkenraadsleden.
Vergaderschema Kerkenraad (bij netelige of spoedvragende situaties vaker):
o zes x per jaar (vooral gezien de grote omvang van de groep).

Wees creatief, flexibel en geduldig met elkaar. Evalueer regelmatig.

NB

Tijdens de afstemmingsbijeenkomst (24/9/13) werd de vraag gesteld of de ambtsdragers in
een tweemaandelijkse vergaderfrequentie elkaar niet te weinig zien. Doordat de werkzaamheden van de ambtsdragers gecoördineerd worden in de werkgroepen (voornamelijk in
Pastoraat en Diaconaat) waarin ook veel meer inhoudelijk wordt vergaderd gaan we ervan uit
dat dit geen probleem is. Mocht dit toch als een probleem ervaren worden, dan kan in deze
overgangssituatie in overleg met de werkgroepen een oplossing gezocht worden.

September 2013
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Bijlage: structuur Adventskerk en Opstandingskerk
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Aan de Stuurgroep fusie Vredenoord,
Hierbij bieden wij u ons eindrapport aan.
Projectgroep Financiën en Beheer,
Edwin Vierkant,
Aad van Dijk,
Henk Ratering.

I. Afstemming werkwijze middelen (begrotingen, administratie, declaratie e.d).
A. Inventarisatie
1. Bankrekening
Noord:
Bankrekening bij SKG +spaarrekening, kosten € 17 p.j.
Vredeveld: Bankrekening bij ING, geen spaarrekening, kosten ca. € 100 p.j.
Beiden internetbankieren.
2. Andere betaalrekeningen
Voorzover bekend kent alleen de wijk Vredeveld nog een andere ING-betaalrekening en wel
in beheer bij de redactie en ten behoeve van het wijkblad Inzicht.
3. Uitgavenbevoegdheid
Noord:
voorzover een uitgave niet uit de begroting voortvloeit overleg met voorzitter
kerkenraad.
Vredeveld: in voornoemd geval overleg met de aangewezen kerkrentmeester
4.( Jaar-)verslag
Noord:
Volgt opzet en indeling, met enige uitbreiding, zoals aangedragen door de
voorzitter van het college van kerkrentmeesters, in Excel. Penningmeester stuurt
het jaarverslag naar genoemde voorzitter.
Vredeveld: gebruikt een tabellarisch kasboek, ook in Excel, en zet eenmaal per jaar de
gegevens om naar het vorenbedoeld model van de voorzitter. Kerkrentmeester
stuurt het jaarverslag naar genoemde voorzitter.
5. Begroting
Noord:
de penningmeester maakt een konsept-begroting, die via moderamen ter
vaststelling naar de kerkenraad gaat. Legt zonodig zaken via de scriba voor aan
moderamen of kerkenraad. Penningmeester krijgt agenda en notulen van
kerkenraadsvergaderingen waarin hij leest wat de kerkenraad heeft besloten.
Vredeveld: begroting maken en voorlegging aan moderamen en kerkenraad is
verantwoordelijkheid aangewezen kerkrentmeester. Penningmeester maakt
desgevraagd een voorontwerp.
6.Verkoop (paas-)kaarsen
Noord:
Gemeenteleden tekenen in via intekenlijst, penningmeester bestelt en betaalt,
intekenaren betalen na email en nemen zelf de kaarsen mee vanuit de kerk
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Vredeveld: gemeenteleden bestellen bij en betalen aan de koster, de penningmeester betaalt
de leverancier
7. Koffie
Noord:

gemeenteleden geven op intekenlijst aan wat ze willen bijdragen,
penningmeester stuurt email met verzoek geld over te maken. Kerkelijk bureau
stuurt rekening voor verbruikte koffie.
Vredeveld: bijdrage van gemeenteleden via 'koffiepot'. Vredeveld koopt de koffie in bij GGz
Drenthe.
8. Aparte fondsen
Noord:
heeft een post voorzieningen voor bijv. onderhoud en vervanging van de beamer.
Staat op de balans.
Vredeveld: heeft geen voorzieningenfonds(en).
9. Wijkbudgetten 2013 (ter info)
Noord:
€ 6260
Vredeveld: € 4500

B. Gezamenlijk doel
ad 1. Zodra er 1 kerkenraad is, is het nodig te werken met 1 boekhouding. Wij adviseren om
alsdan de betaalrekening bij de SKG te continueren en die bij de ING op te heffen.
Op dat moment dient er 1 penningmeester te zijn, waarbij het aanbeveling heeft om een
reserve als stand by te hebben
ad 2. Advies is om de bestaande situatie te continueren.
ad 3. Advies is om de kerkenraad te laten bepalen wie verantwoordelijk is voor niet-begrote
uitgaven
ad 4. Advies: begrotingsopzet en verantwoording volgens de systematiek van de voorzitter
van het college van kerkrentmeesters, eventueel met uitbreiding van door onszelf toe te
voegen posten.
ad 5. Advies om de kerkenraad te laten bepalen welke begrotingssystematiek hij wil volgen.
ad 6. Advies: wat Vredeveld betreft lijkt de werkwijze gekoppeld aan de persoon van de
koster; deze situatie kan dan ook goed gehandhaafd worden zolang deze in functie is,
maar om deze dienstverlening aan gemeenteleden ook daarna te kunnen bieden kan de
oplossing van Noord worden overwogen.
ad 7. Advies om de eigen inningswijze per kerkgebouw te handhaven. Er is geen reden voor
uniformering.
ad 8. Advies om ongewijzigd te laten.

C. Routeplan
Tegelijk met de instelling van één kerkenraad voornoemde adviezen realiseren.
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II. Alles rond koster, musici en beheerszaken
A. Inventarisatie

1. Kosterij
Noord:

Eén van de kerkrentmeesters houdt jaarlijks een soort functioneringsgesprek met
de koster en de coördinator. Spreken af wat er moet gebeuren en nemen door wat
in en rond het gebouw aanpassing behoeft.
Vredeveld: een van de kerkrentmeesters heeft jaarlijks een gesprek met de koster; de koster
coördineert de inzet van hulpkosters.

2. Musici
Op het nivo van de wijkgemeente hebben kerkrentmeesters hier geen bemoeienis mee.

3. Beheerszaken
Vermeld kan nog worden dat in beide wijkgemeenten een kerkrentmeester een coördinerende
rol heeft bij de actie Kerkbalans

Andere beheerszaken dan in deze rapportage vermeld zijn niet naar voren gekomen.

02.07.2013.
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Verslag Projectgroep Werkinhoud en taakverdeling predikanten
Als opdracht kregen wij mee: “Vanaf 2014 is er een gezamenlijk dienstrooster en zijn de
taken en functies in de wijkgemeente verdeeld”.(uit: Bestemming Vredenoord).
Uitgangspunt is de continuering van de huidige formatie: Helene werkt voor 80% (en al reeds
langer ligt er de afspraak dat hierin 30 zondagse kerkdiensten vallen), terwijl Bert en Roeland
ieder voor 100% werken. In totaal 2,8 fte.
Uitwerkingen :
4 Met ingang van 01-010- 2014 een gezamenlijk dienstrooster van A’kerk en O’kerk
5 Vanaf augustus 2013 vindt elke maand een predikantenoverleg plaats om lopende zaken
af te handelen, zaken voor te bereiden, etc.
In het kader van onderlinge taakverdeling doen wij het volgende voorstel:
a. ieder van ons behoudt de eigen “pastorale” wijk met alle taken en
verantwoordelijkheden daaraan verbonden
b. daarnaast komt een nadere taakverdeling wat betreft bestuurlijke zaken:
• Eredienst – binnen de situatie van twee vierplekken kent de wijkgemeente
Vredeveld een aparte werkgroep Eredienst, waarin Helene al mee draait.
Het ligt in de bedoeling om deze werkgroep te versterken met mensen uit
de wijk Noord, en om vervolgens deze werkgroep voor de hele nieuwe
wijkgemeente te installeren. Mede gelet op het eigen profiel van Vredeveld
als het gaat om kerkmuziek, kiezen wij voor voortgaande begeleiding.
Aanspreekpunt: Helene
• Pastoraat – zoals het er nu naar uitziet zullen voorlopig twee aparte
vormen van organisatie van het pastoraat naast elkaar blijven
voortbestaan. Dit vereist wel goede afstemming, initiatieven vanuit
pastoraat voor kennismaking over en weer (ouderlingen, wijkteams,
bezoekgroepen, …), plannen van groothuisbezoeken om gemeenteleden
van beide wijken met elkaar in contact te brengen, …Tegelijk is het
wenselijk om vooruit te kijken, toe te werken en toe te groeien naar het
geleidelijk in elkaar schuiven van beide organisatievormen.
Aanspreekpunt: Roeland
• Catechese/Jeugd/JJP – door de grotere aanwezigheid van jongeren en
activiteiten voor jongeren in Noord betekent dat in deze wijk het accent ligt
voor dit werkveld. Het is een belangrijk terrein voor ons als kerk, ook een
die steeds volop in beweging en ontwikkeling is. Alle aandacht vraagt het
streven naar een gevarieerd aanbod, per leeftijdsgroep, met het vinden
van geschikte leiding, gedurende het gehele jaar
Aanspreekpunt: Bert
• Vergaderen – op dit moment is nog volstrekt niet te zeggen hoe de
komende, nieuwe organisatiestructuur (moderamen, kerkenraad) er uit
komt te zien, en hoe en waar wij als predikanten het meest effectief
inzetbaar zijn.
Aanspreekpunt: ……
c. Wij stellen voor om ook aan de diakonie een aanspreekpunt te koppelen, voor
overleg en mee vergaderen. Tot nu toe was dat niet het geval (in Noord, ook in
Oost ….? ), maar deze verandering biedt een mooie gelegenheid daartoe mede
gelet op de doelstelling die die projectgroep diakonie zelf heeft geformuleerd.
d. Open blijven nu zaken als : missionaire gemeente zijn, de PR op allerlei vlak.
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Bestemming Vredenoord
Advies projectgroep Communicatie

Aanleiding
De PGA wijkgemeenten Vredeveld en Assen Noord hebben de intentie uitgesproken te
fuseren. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, getiteld “Bestemming Vredenoord”. Er is
een projectorganisatie in het leven geroepen met een stuurgroep en verschillende
projectgroepen. Eén van de projectgroepen is de projectgroep Communicatie. De opdracht
voor deze projectgroep is het maken van een plan voor de communicatie vanaf 1 januari
2014. De communicatie tijdens het fusieproces is een verantwoordelijkheid van de
stuurgroep.
De projectgroepen hebben de werkopdracht gekregen een plan op te stellen bestaande uit
(bij voorkeur) drie onderdelen:
1.

Inventarisatie van de huidige situatie in beide wijkgemeenten;

2.

Formuleren van een gezamenlijk doel, de “stip op de horizon”;

3.

Een routeplan om bij het gezamenlijke doel uit te komen.

In deze notitie doet de projectgroep Communicatie verslag van haar activiteiten in de vorm
van een advies aan de stuurgroep.

1. Inventarisatie huidige situatie
De projectgroepleden uit Vredeveld en Assen Noord hebben als eerste stap een
inventarisatie gemaakt van de bestaande communicatiemiddelen in beide gemeenten. Deze
inventarisatie is in een bijeenkomst van de projectgroep uitvoerig besproken. Daarbij is ook
aandacht besteed aan de achtergrond van sommige middelen en de geschiedenis ervan.
Uiteraard zijn er overeenkomsten en verschillen. Niet alleen in de communicatiemiddelen,
maar ook in de aandacht binnen moderamen of kerkenraad voor communicatie. Zo heeft de
wijkgemeente Vredeveld een ouderling Communicatie. En beschikt Assen Noord over een
actief beamteam.
De inventarisatie heeft de volgende communicatiemiddelen opgeleverd:
A. Folders:
Vredeveld heeft een uitgebreide verzameling folders over (langlopende) activiteiten
in en door de kerk, over een breed scala. De bedoeling hiervan is om als kerk
attractief te zijn. Assen Noord beschikt niet over zo’n folderlijn.
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B. Paasgroet/Kerstgroet:
Vredeveld brengt rond Kerst en Pasen een groet uit aan de gemeenteleden. Naast
een bijdrage van dominee Van Noord, staat hierin informatie over de vieringen
tijdens de hoogtijdagen. Assen Noord heeft in het verleden ook een Paas- en
Kerstgroet uitgebracht, maar deze zijn enkele jaren geleden afgeschaft.

C. Inzicht:
Inzicht is een ‘verdiepingsblad’, geschreven – op eigen initiatief – door
gemeenteleden uit Vredeveld. Het verschijnt eens in de 2 maanden. Gemeenteleden
uit Assen Noord hebben er ook al aan meegewerkt.

D. Klokkenluider (Assen Noord)/Orde van dienst (Vredeveld):
In beide gevallen gaat het om een Zondagskrant, die wordt uitgereikt voorafgaand
aan de kerkdienst. De inhoud lijkt niet veel te verschillen, met dien verstande dat in
de Opstandingskerk de orde van dienst via de beamer wordt getoond.

E. Beamer:
Assen Noord beschikt over een beamer en een goed functionerend ‘beamteam’. In
Vredeveld is geen beamer aanwezig. Al wordt er wel (voorzichtig) nagedacht over de
mogelijkheden. Overigens zal dit naar verwachting niet de Orde van dienst gaan
vervangen.

F. Website:
Zowel Vredeveld als Assen Noord beschikt over een website. Al is het beheer en
onderhoud anders georganiseerd. De webmaster van Assen Noord heeft te kennen
gegeven zijn werkzaamheden per 1 januari 2014 te willen beëindigen. Dominee Bert
Altena onderhoudt een eigen website, waarop hij onder andere zijn preken plaatst.

G. Andere media:
Naast de hiervoor genoemd communicatiemiddelen maken de beide wijkgemeenten
gebruik van andere media, zoals wijkkranten en het Kerkblad.
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2. Formuleren van een gezamenlijk doel
Voor het bepalen van een gezamenlijk doel op het terrein van communicatie is de uitkomst
van het fusieproces in 2013 van groot belang. Wat staat er op 1 januari 2014? En welke
concrete stappen worden vanaf dat moment in het fusieproces gezet? Hierin ligt ook de
verbinding met andere projectgroepen, zoals de projectgroep die zich bezighoudt met visie,
integratie en identiteit. Uiteindelijk bepaalt de uitkomst van het fusietraject voor een
belangrijk deel de boodschap die vanuit “Vredenoord” wordt verspreid. In deze paragraaf
geeft de projectgroep enkele overwegingen mee, die de stuurgroep kan gebruiken bij het
formuleren van het gezamenlijke doel.
Ten eerste, we kiezen voor een praktische aanpak. Waar de inhoud van de boodschap nog
niet bekend is, kan al wel worden nagedacht over de manier waarop deze kan worden
verspreid. Hierbij maken we onderscheid tussen interne communicatie (binnen de beide
wijkgemeenten) en externe communicatie (vanuit de wijkgemeenten naar buiten). Een
vuistregel bij communiceren is dat de interne communicatie de basis vormt voor de externe
communicatie. Immers, kerkenwerk is mensenwerk. En het zijn de mensen die de
boodschap van de kerk uitdragen.
Ten tweede, stellen we voor dat er wordt gekozen voor het zoveel mogelijk opnieuw
vormgeven van de communicatie en de communicatiemiddelen van de ‘nieuwe
wijkgemeente’ en het zo breed mogelijk toepassen ervan. Met andere woorden, het zoveel
mogelijk gelijk trekken van de communicatie in en vanuit de beide kerken. Wat gezamenlijk
kan, gezamenlijk doen. Wat overigens niet wil zeggen, dat al het oude overboord moet
worden gegooid. Wel dat het in een nieuw jasje moet worden gestoken. Het gaat erom dat
voor gemeenteleden en buitenstaanders duidelijk is dat er iets is veranderd. Een nieuwe
vormgeving van communicatiemiddelen kan hieraan bijdragen.
Ten derde, kiest de projectgroep voor een geleidelijke ontwikkeling. Niet alles hoeft op 1
januari 2014 klaar te zijn. Als de gezamenlijke intentie ten aanzien van de communicatie
duidelijk is, kan een plan worden gemaakt voor het geleidelijk realiseren ervan. De
projectgroep stelt zich voor dat hierbij de leden van de wijkgemeente actief worden
betrokken.
Ten vierde, de boodschap van de nieuwe gemeente. Vooralsnog is gekozen voor één
wijkgemeente met twee vierplekken (kerken). Om één gemeente te kunnen zijn (of worden )
is het van belang om de overeenkomsten te benadrukken en niet de verschillen. Wat samen
kan, ook samen doen. Dat laat onverlet dat er verschillen (mogen) zijn tussen de twee
vierplekken. Sterker nog, binnen het kader van de nieuwe wijkgemeente mogen de accenten
van de twee vierplekken best worden benadrukt. Ook om te voorkomen dat gemeenteleden
vervreemden van 'hun' kerk. Kortom, wat karakteristiek is voor een vierplek, zo laten. Onder
de noemer ‘eenheid, in verscheidenheid’.
Ten vijfde en laatste, geeft de projectgroep in overweging het fusieproces meer te laten zijn
dan een intern proces. Het vormen van een nieuwe gemeente is een goede aanleiding om
actief naar buiten te treden. Te laten zien wat de kerk(en) te bieden hebben. Welke rol zij in
de samenleving wil spelen. En zodoende misschien iets van het tij van dalende
ledenaantallen te keren.

fusieplan 'Vredenoord in zicht'

39 van 45

bijlage 7 rapportages projectgroepen

3. Routeplan
In de vorige paragraaf zijn overwegingen gepresenteerd aan de hand waarvan het
gezamenlijke doel van de communicatie kan worden bepaald. Daarbij is ook aangegeven,
dat de boodschap die de nieuwe gemeente wil verspreiden de uitkomst is van het huidige
fusieproces en van het werk van de andere projectgroepen. Vanuit de voorgestelde
‘praktische aanpak’ geven we in deze paragraaf onze adviezen bij de verschillende
communicatiemiddelen.

A. Folders:
De projectgroep ziet kansen om de folders in de toekomst gezamenlijk te ‘vullen’, te
starten bij een nieuwe versie (bestaande folders opmaken). Hierbij moet wel expliciet
worden gekeken naar activiteiten die vanuit de gezamenlijke wijkgemeente worden
aangeboden.
Actie: Gezamenlijk vullen nieuwe folderreeks
Actie: Benoemen gezamenlijke activiteiten voor folderlijn

B. Paasgroet/Kerstgroet:
Vanuit Vredeveld is de nadrukkelijke wens door te gaan met de Paas- en Kerstgroet.
De brede verspreiding ervan draagt bij aan de wens een ‘open kerk’ te zijn. Het lijkt
niet logisch om in dit geval onderscheid te maken binnen de nieuwe wijkgemeente.
Actie: Bepalen of een Paas- en Kerstgroet past bij de boodschap van de nieuwe
wijkgemeente.

C. Inzicht:
Het feit dat er nu al gemeenteleden uit Assen Noord meewerken aan Inzicht kan
worden gezien als blijk van behoefte aan een dergelijk medium. De projectgroep stelt
voor dat dit initiatief verder wordt uitgebreid door gemeenteleden uit Assen Noord op
te nemen in de redactie en abonnees te werven in Assen Noord.
Actie: Gemeenteleden uit Assen Noord uitnodigen zitting te nemen in de redactie en
abonnees te werven in Assen Noord.

D. Klokkenluider (Assen Noord)/Orde van dienst (Vredeveld):
De projectgroep is van mening dat de informatie uit beide zondagskranten goed
uitgewisseld kan worden (bijvoorbeeld als het gaat om de activiteiten in beide
gemeenten), met uitzondering van de orde van dienst. Dat laatste voegt
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waarschijnlijk weinig toe, aangezien er tegelijkertijd diensten worden gehouden. De
ervaring van het digitaal verspreiden van de Klokkenluider kan goed worden
toegepast bij de Orde van dienst in Vredeveld.
Actie: Integreren van informatie uit de zondagskranten, met uitzondering van orde
van dienst.
Actie: De mogelijkheid onderzoek de Orde van dienst digitaal te verspreiden.

E. Beamer:
Vredeveld kan gebruik maken van de ervaring van Assen Noord, als het om
aanschaf en mogelijkheden van een beamer gaat.
Advies: Delen van ervaring met betrekking tot aanschaf en gebruik beamer.

F. Website:
De projectgroep is voorstander van een gezamenlijke website. De gedachte is dat de
huidige webmasters worden gevraagd voor 31 december 2013 een plan van aanpak
op te stellen voor de technische kant (inrichting en beheer) van een gezamenlijke
website. Vervolgens kan de website worden gebouwd. Het lijkt haalbaar de website
in het tweede kwartaal van 2014 in de lucht te hebben.
Actie: Webmasters vragen voor 31 december 2013 een plan van aanpak op te stellen
voor het technische gedeelte van een gezamenlijke website.
Overige suggesties
In het voorgaande hebben we vooral gekeken naar de wijze waarop we de bestaande
communicatiemiddelen van de twee wijkgemeenten bij elkaar kunnen brengen. En
daarbij kunnen voortbouwen op hetgeen al aanwezig is. Dit is in onze ogen een
goede eerste stap in een gezamenlijk communicatiebeleid. Daar mag het, wat ons
betreft, echter niet bij blijven. Het fusieproces kan ook worden benut om na te denken
over nieuwe vormen van communicatie. Aansluitend bij de missie en visie van de
fusiegemeente en de uitwerking ervan in het praktisch handelen van gemeenteleden.
Zo is er naar onze mening meer te doen met digitalisering, het actief verspreiden van
informatie over wat er gebeurt in en rond de kerk(en), de aandacht voor de 'goede
werken' van de wijkgemeente in het kader van diaconie en pastoraat en de inspiratie
die uitgaat van kerkdiensten en andere activiteiten. Over deze en andere
mogelijkheden denken wij graag mee, nadat de stuurgroep en de beide kerkenraden
besluiten hebben genomen over het vervolg van het fusieproces.
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Kort verslag projectgroep Bovenwijkse Zaken
1

2

3

4

voordat de Classis de nieuwe wijkgemeente zal accepteren zijn een aantal gegevens
nodig:
a. een nieuwe plaatselijke regeling (PR) (wgr kerkenraad)
b. het aantal arbeidsuren per werkgebied/ per jaar van de predikanten (wgr
predikanten)
c. grenzen van de nieuwe wijk ingetekend op topografische kaart (wordt via KB
geregeld)
d. postcodes nieuwe wijk (wordt door KB geregeld en ook gemeld aan LRP)
alle leden van de beide wijkgemeentes moeten geïnformeerd worden over
administratieve inschrijving in de nieuwe wijkgemeente (conceptbrief ligt bij
projectgroep)
afvaardigingen naar AK en Classis: beide gremia zijn gevraagd zelf aan te geven
hoeveel personen uit de nieuwe wijkgemeente worden afgevaardigd, evt. uit welk
ambtsterrein
we hebben een inventarisatie van bovenwijkse taken en overige relaties gemaakt met
voor zover bekend de personele invulling per juni 2013

Sietske Faber en Jans Doorn
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Breed moderamen van de Classis Assen
van de Protestantse Kerk Nederland
van de Protestantse Kerk Nederland

Scriba classis Assen:
J. Doorn
Cypreslaan 14, 9401 RE Assen
tel.: 05 92 31 48 69
email: scriba@classis-assen.nl
www.classis-assen.nl

ORD 2-16-6 INZAKE WIJZIGING AANTAL WIJKGEMEENTEN
HET BREED MODERAMEN VAN DE
CLASSICALE VERGADERING ASSEN
van de Protestantse Kerk in Nederland
BESLUIT TOT MEDEWERKING EN GOEDVINDING WIJZIGING AANTAL
WIJKGEMEENTEN
Besluit
Het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Assen
gehoord het verzoek van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Assen
(PGA) om mede te werken en goed te vinden dat de Protestantse wijkgemeenten AssenNoord (de Opstandingskerk) en Vredeveld (Adventskerk), allen behorende tot de PGA, met
ingang van 01-01-2014 worden samengevoegd tot één protestantse wijkgemeente,
kennisgenomen hebbend van de plaatselijke regeling van de nieuwe wijkgemeente en de
overgangsregeling,
overwegende dat hierover de wijkkerkenraden van de betrokken wijkgemeenten zijn gehoord
en de leden van de wijkgemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun oordeel kenbaar te
maken,
en gelet op het bepaalde in ordinantie 2 artikel 16 lid 6 van de kerkorde,
heeft besloten
bovenstaand verzoek in te willigen, zulks met ingang van 01-01-2014
Besloten door het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Assen
te Assen op 01-01-2014

preses
ds. S.D. Kits
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Overgangsregeling
Voor deze samenvoeging geldt de volgende regeling:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

De naam van de samengevoegde gemeente luidt: “De Protestantse wijkgemeente
Vredenoord te Assen”.
De grenzen van de wijkgemeente zijn ingetekend op een topografische kaart en tevens
vastgelegd door middel van een lijst postcodes met bijbehorende straatnamen
(eventueel: en huisnummers) die het gebied van de gemeente vormen, van welke
documenten een afschrift aan dit besluit wordt gehecht.
Allen die zijn ingeschreven in het register van de afzonderlijke wijkgemeenten als
bedoeld in ordinantie 2-6-1 sub a, worden met ingang van de datum van de
samenvoeging geacht te zijn ingeschreven in het dienovereenkomstige register van de
samengevoegde wijkgemeente.
Aan de samengevoegde Protestantse wijkgemeente te Assen zijn per datum van de
samenvoeging als predikanten verbonden:
Ds. A. Altena, zulks voor 100% van de volledige werktijd,
Ds. R.H.W. Busschers, zulks voor 100% van de volledige werktijd,
Mw. Ds. W. van Noord, zulks voor 80% van de volledige werktijd.
De herziene overzichten van het aantal arbeidsuren per werkgebied / per jaar is voor
elke predikant gehecht aan deze regeling.
De zittende ambtsdragers in de wijkkerkenraden van de oorspronkelijke
wijkgemeenten vormen op de datum van inwerkingtreding van de samenvoeging de
wijkkerkenraad van de nieuwe wijkgemeente.
De plaatselijke regeling van de wijkgemeente, als bedoeld in ordinantie 4-7-2, is door
de oorspronkelijke wijkkerkenraden in onderling overleg opgesteld en voorgelegd aan
de leden van de oorspronkelijke wijkgemeenten. De classicale vergadering is bekend
met de inhoud van deze regeling. Deze regeling treedt in werking op de datum van
samenvoeging en is gehecht aan dit besluit.
Verschil van inzicht over de interpretatie van deze regeling zal door de kerkenraad
worden voorgelegd aan het breed moderamen van de classicale vergadering, dat
daarover een beslissing neemt.

Verzoek gedaan te Assen op 01-01-2014
De wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Assen-Noord te Assen (ondertekenen)
De wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Vredeveld te Assen (ondertekenen)
De Algemene Kerkenraad van de PGA (ondertekenen)

In afschrift aan:
De wijkkerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten;
Het steunpunt van de dienstenorganisatie (t.b.v. de regionale colleges voor de visitatie
en voor de behandeling van beheerszaken, de gemeenteadviseur en de RACV);
Het synodesecretariaat;
De landelijke ledenregistratie (LRP);
De PGA
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