Aan de leden van de wijkgemeente Vredenoord

Datum: 13 november 2019
Onderwerp: beleidsnotitie ‘Stappen onderweg’

Beste gemeenteleden,
In het proces op weg naar één vierplek, hebben wij in oktober jl. de concept beleidsnotitie toegelicht
in vier goed bezochte gemeentegesprekken. Daarin hebben we ook enkele keuzemogelijkheden op
weg naar die ene vierplek besproken. De wijkkerkenraad heeft op maandag 4 november jl. een aantal
vervolgbesluiten genomen. Deze zijn verwoord in de definitieve versie van de beleidsnotitie, die de
titel heeft gekregen: “Stappen onderweg”. Deze beleidsnotitie kunt u vinden op onze website
www.vredenoord-assen.nl.
De belangrijkste besluiten in de notitie vat ik hieronder kort samen:
-

-

-

Het beschreven profiel van onze wijkgemeente – ofwel: wat vinden wij belangrijk in het
beleven van ons geloof - is met enkele kleine tekstuele wijzigingen vastgesteld;
Al eerder hebben we besloten om uiterlijk in het seizoen 2024-2025 naar één vierplek te gaan
en komend jaar drie scenario’s daarvoor te onderzoeken;
Op weg naar die ene vierplek starten wij met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar in 2020, dat
is op zondag 29 november, met één gezamenlijke viering op de zondagochtend. Dat doen we
wisselend in de Opstandingskerk en in de Adventskerk. Daaraan voorafgaand zullen we
komend jaar verder gaan met de regelmatige gezamenlijke vieringen, zoals we die vandaag
ook hebben;
De ‘Beleidsgroep vieren’ wordt gevraagd een voorstel voor een liturgische vorm uit te werken
waarmee we in beide kerkgebouwen goed uit de voeten kunnen.
Voordat wij starten met die ene gezamenlijke zondagochtendviering, zullen we i.o.m. de
pastores van GGZ Drenthe een werkbare oplossing vinden voor de deelname door cliënten van
de GGZ en bewoners van het AZC aan onze diensten in de Adventskerk.
We hebben ervoor gekozen om de kerkelijk feesten en kleuren van het kerkelijk jaar als
uitgangspunt te nemen voor de periodes waarin we dan in de Opstandingskerk en dan weer in
de Adventskerk vieren. In de bijlage van de notitie staat een schema voor die ene
zondagochtendviering;
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-

-

In de gemeentegesprekken is ons gevoel versterkt dat de wijkgemeente toe is aan
vervolgstappen in het samengaan. De wijkkerkenraad zal daarom de komende tijd -naast de
‘Vredenoord viert’ diensten- extra activiteiten ondernemen, steunen en stimuleren die de
onderlinge ontmoeting mogelijk maken en het gevoel versterken dat wij één wijkgemeente
zijn;
De verbindende, stimulerende en ondersteunende rol van onze predikanten (en andere
professionals) in de opbouw van de gemeente en de elementen van ons profiel (het ‘beleven’,
het ‘zoeken en leren’, het ‘samen en doen’) is belangrijk. Daarom bepleiten we bij de
Protestantse Gemeente Assen (PGA) dat de komende jaren in Assen niet bezuinigd wordt op
onze professionele krachten.

Zoals we al vaker hebben duidelijk gemaakt, zijn de Algemene Kerkenraad (AK) en het College van
Kerkrentmeesters (CvK) de kerkelijke organen van de PGA die uiteindelijk over kerkgebouwen en
kerkelijk medewerkers beslissen. Zij lopen over deze onderwerpen op dit moment ook een eigen
beleidsproces. Met onze beleidsnotitie zullen we nu het gesprek zoeken met de AK en het CvK en
overleggen hoe we de vervolgstappen in onze beide trajecten inhoudelijk en qua proces op elkaar
kunnen afstemmen.
Als wijkkerkenraad zijn we ervan overtuigd dat we met de keuzes in de beleidsnotitie, goede stappen
zetten op de weg die wij als wijkgemeente gaan om vitaal te blijven, gevoed te worden in ons geloof
en zorg te kunnen dragen voor elkaar en de wereld.

Met vriendelijke groet,
Namens de wijkkerkenraad van Vredenoord,

Henk Schoep
voorzitter
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