
 

 

Assen, 23 december 2021 

Onderwerp: kerkenraadsbesluit over toekomstig gebruik kerkgebouwen Vredenoord 

 

Aan de leden van wijkgemeente Vredenoord, 

 

Op 6 december 2021 heeft de wijkkerkenraad van Vredenoord een voorgenomen besluit vastgesteld 
over de toekomstige vierplek en locatie van andere activiteiten van de wijkgemeente. Dit 
voorgenomen besluit is op verschillende manieren aan alle leden van de wijkgemeente bekend 
gemaakt met een toelichtende notitie. 

 

Horen van de gemeente 

Op 16, 17 en 18 december jl. zijn bijeenkomsten geweest waarin het besluit is toegelicht en waarin 
gemeenteleden de gelegenheid kregen om te reageren. Deze ‘hoorbijeenkomsten’ zijn door zo’n 120 
mensen bezocht. De eerste bijeenkomst is gestreamd en is voor leden van de wijkgemeente met 
behulp van een code nog te zien via YouTube. Zo’n 175 mensen hebben de uitzending bekeken.  

Ruim 50 gemeenteleden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te spreken of hebben hun 
overwegingen aan de wijkkerkenraad kenbaar gemaakt door middel van een brief. Een aantal leden 
hebben van beide mogelijkheden gebruik gemaakt. De wijkkerkenraad zal niet individueel reageren, 
maar heeft deze bijdragen gelezen c.q. gehoord en in de overwegingen betrokken die hebben geleid 
tot het definitieve besluit. 

Daarnaast is er gepeild in hoeverre leden van Vredenoord zich konden vinden in het voorgenomen 
besluit. Het gaat hier nadrukkelijk niet om een stemming -het besluit wordt immers genomen door 
de kerkenraad- maar de kerkenraad vindt het voor zijn overweging wel van belang om zoveel 
mogelijk zicht te krijgen op de beleving door de leden van de wijkgemeente. Deze peiling is gehouden 
via internet en met een link verzonden aan de abonnees van de zondagsbrief. Voor bezoekers van de 
hoorbijeenkomsten was er de mogelijkheid om gebruik te maken van een schriftelijke versie van de 
peiling. In totaal is van 249 mensen een reactie ontvangen op deze peiling. Ruim 150 keer is gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om er een toelichting bij te geven of opmerkingen te maken. De 
resultaten van de peiling zijn (geanonimiseerd) beschikbaar via de website van Vredenoord. 

 

Ervaring en verwerking van het ‘horen’ 

De wijkkerkenraad is blij met de betrokkenheid van veel leden die blijkt uit het grote aantal reacties, 
de deelname aan de bijeenkomsten en de peiling. We zijn getroffen door de gevoelens van verlies en 
verdriet die door een grote groep leden van onze wijkgemeente is geuit en die gepaard gaan met het 
niet meer gebruiken van de Adventskerk. Duidelijk is dat veel belang gehecht wordt -ook door veel 
leden die het voorgenomen besluit steunen- aan onze relatie met GGZ Drenthe en de mensen die 



 

zich aan zijn zorg hebben toevertrouwd. Ook zijn we geraakt door de mensen die ons deelgenoot 
maakten van het verlies dat zij ervaren van andere functies van de Adventskerk en de verwachting 
van veel leden dat zij -door aantasting van het kerkmuzikaal liturgisch profiel- niet meer ten volle 
zullen kunnen beleven wat zij nu in de vieringen ervaren en wat hen inspireert. Uiteraard hebben we 
ook de vele steunbetuigingen aan het voorgenomen besluit gehoord en de argumenten daarvoor.  

Ook veel mensen die het voorgenomen besluit steunen -dat is een ruime meerderheid- vroegen ons 
om toch de mogelijkheden te onderzoeken om de Adventskerk (tijdelijk) te blijven gebruiken. Er zijn 
verschillende suggesties gedaan om te werken aan behoud van de bijzondere kerkmuzikale 
vieringen, de vieringen met cliënten van GGZ Drenthe en andere delen van ons profiel -waaronder de 
religieus culturele- die met name in de Adventskerk plaatsvinden. Ook is gewezen op het belang om 
daarin samenwerking te zoeken met anderen buiten onze wijkgemeente. 

Tenslotte heeft de wijkkerkenraad moeten constateren dat in het proces van de kerkkeuze de 
financiële kaders een aantal keer zijn gewijzigd. Dit heeft een vlotte voortgang in het proces ernstig 
bemoeilijkt en is ook door velen benoemd. Daarnaast heeft ook Corona het werken aan de ervaring 
van die ene kerkgemeenschap Vredenoord en de communicatie over de kernen van onze beleving in 
de weg gezeten. De voorgenomen keuze van de wijkkerkenraad is daarmee reëel onder tijdsdruk 
komen te staan en heeft bij een deel van de kerkleden de vraag opgeroepen of er wel zorgvuldig 
genoeg naar het keuzevraagstuk is gekeken. In ieder geval stelt de wijkkerkenraad vast dat het 
werken aan behoud van belangrijke delen van ons profiel, van wat onze leden inspireert, meer tijd 
zal kosten dan het jaar dat we nu nog hebben tot het einde van het huurcontract. 

De wijkkerkenraad heeft daarom het tweede deel van het voorgenomen besluit aangepast, zodat 
langer gebruik gemaakt kan worden van de Adventskerk en gebouwd kan worden aan het behouden 
en versterken van die functies die voor veel leden van Vredenoord en voor anderen zo belangrijk zijn. 

 

Definitief besluit 

Op 21 december 2021 heeft de wijkkerkenraad van Vredenoord het voorgenomen besluit van 
6 december 2021 deels bevestigd en deels gewijzigd: 

Gehoord de gemeente besluit de kerkenraad van Vredenoord de Opstandingskerk in Marsdijk 
voor de toekomst te gaan gebruiken om samen te vieren, geïnspireerd te worden, elkaar te 
ontmoeten en van waaruit we het omzien naar elkaar en naar de wereld inhoud kunnen 
geven.  

De wijkkerkenraad realiseert zich dat volledige effectuering van dit besluit per 1 januari 2023, 
wanneer dit gepaard gaat met het niet meer gebruiken van de Adventskerk, zou leiden tot 
onherstelbare aantasting van belangrijke elementen uit het profiel van Vredenoord. Ook zou 
dit grote schade toebrengen aan Vredenoord als gemeenschap en aan het partnerschap met 
zowel andere gebruikers van de Adventskerk, zoals cliënten van de GGZ, als van de 
Opstandingskerk. 

De wijkkerkenraad vraagt daarom de Algemene Kerkenraad (AK) en het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Assen (PGA/PKA) om gebruik te 
maken van de mogelijkheid om de huur van de Adventskerk te verlengen.  



 

Vredenoord krijgt daarmee extra tijd om, samen met andere partners, te werken aan een 
bredere verankering binnen Assen van de profieldelen die nu met name in de Adventskerk zo 
goed tot hun recht kunnen komen. Tevens geeft dit de mogelijkheid om te onderzoeken welke 
aanpassingen in de Opstandingskerk nodig zijn om het profiel van Vredenoord op deze plek in 
de breedst mogelijke zin tot zijn recht te laten komen. 

De wijkkerkenraad besluit om de gewone zondagochtendvieringen per 2023 in de 
Opstandingskerk te houden.  

 

Vervolg 

Het besluit van Vredenoord is een advies c.q. verzoek aan de Algemene Kerkenraad en het College 
van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Assen. Aan hen wordt gevraagd vóór het einde 
van dit jaar de benodigde besluiten te nemen en stappen te zetten die de keuze van Vredenoord 
mogelijk maken. 

De kerkenraad en het moderamen van Vredenoord zullen begin 2022 -waar nodig/wenselijk met 
andere betrokkenen- afspraken maken over de stappen die voortvloeien uit dit besluit. 

Dit besluit en deze brief worden toegezonden aan het adressenbestand van de zondagsbrief. Samen 
met bijbehorende documentatie worden ze ook op de website www.vredenoord-assen.nl geplaatst.  

 

Namens de wijkkerkenraad, 

 

Henk F. Schoep, voorzitter 


