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Plan van aanpak De Levendigheid van onze wijkgemeente Vredenoord 
 

Inleiding 
 
Op vijf maart 2022 kwam de vrijwel voltallige wijkkerkenraad bijeen in het Ontmoetingshuis van de 
Bonifatiuskerk in Vries. Onderwerp: Hoe kunnen we, na een lange coronaperiode en een complex 
gebouwenproces, de levendigheid van onze wijkgemeente Vredenoord stimuleren? Wat gaan we 
samen oppakken? 
Door de dag heen vulden we het begrip levendigheid steeds een beetje verder in. Woorden die bij 
aanvang veel genoemd werden, waren: samen, verbinding, openheid, met elkaar, plek voor 
iedereen. Naarmate we vorderden met het plan van aanpak, werden de gebruikte woorden actiever, 
zoals elkaar verrijken, niet alleen de wijk ook de stad. En we eindigden met woorden als veelkleurige 
eensgezindheid, energie, saamhorigheid, inspiratie. 
Waarmee tegelijk gezegd is dat het een inspirerende en constructieve dag was. We hopen dat we dat 
op u kunnen overbrengen. 
In dit document leest u het plan van aanpak dat we gemaakt hebben. 
 

Ontwikkelingen op Assens niveau 
 
De kerkenraad ziet een aantal ontwikkelingen op Assens niveau die ook van belang zijn voor 
Vredenoord. 
Steeds meer activiteiten worden op stedelijk niveau ingericht en georganiseerd. De jeugdraad en 
middengeneratie en ook het diaconale werk zijn belangrijke voorbeelden die al wat langer bestaan. 
Recentelijk is daaraan toegevoegd dat predikanten op stedelijk niveau worden aangesteld en ook is 
er onlangs een Assens team uitvaartbegeleiders tot stand gekomen. Hier staat tegenover, zo zien we 
in de kerkenraad, dat de beleving van verbondenheid niet op zo’n stedelijk organisatorisch niveau 
plaatsvindt, maar juist op een kleinere schaal, bv de schaal van een wijk. 
Hoe brengen we die twee niveaus samen als het meer thema’s gaat betreffen? 
 
Tegelijkertijd zien we dat diversiteit in geloofskleuren/profielen zichtbaar worden. Vredenoord 
kunnen we duiden als meer ruimzinnig. 
Het gesprek hierover in Assen komt op gang, maar is nog lang niet uitgekristalliseerd. 
 
Dit vormt voor de kerkenraad de context voor onze beraadslagingen. We ervaren het als een 
zoektocht en willen hierover graag met de gemeente in gesprek. 
 

Thema’s 
 
De volgende thema’s zijn vervolgens aan bod geweest. 

1. Pastoraat 
2. Diaconaat/kerk in de wijk 
3. Middengeneratie en jeugd 
4. HerInrichting van de liturgische ruimte in de Opstandingskerk 
5. Duiding van het tweede, toegevoegde deel van het gebouwenbesluit, over de 

profielonderdelen in de Adventskerk 
6. Communicatie. 
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Ad 1 Pastoraat 
 
In de afgelopen coronaperiode is een Pastoraal Overleg gevormd waarin vertegenwoordigers zitten 
van alle pastoraatsgroepen, de voorgangers en de ouderlingen pastoraat. Hiermee is een goede 
structuur aanwezig om activiteiten te bedenken, te monitoren, lacunes op te vullen. Dit Pastoraal 
Overleg komt tweemaal per jaar bij elkaar. In de ideeënbus zaten veel ideeën o.a. om de onderlinge 
contacten te versterken, wat prima aansloot bij plannen die al bij het Pastoraal Overleg op de plank 
lagen. 
Bij het Pastoraal Overleg gaan de volgende onderwerpen besproken worden. 

• Opnieuw organiseren groothuisbezoeken. De vorige serie werd door corona verstoord. 

• Zijn gespreksgroepjes ná de dienst te organiseren? 

• Aandacht voor gemeenteleden die de Adventskerk missen 

• Of veel afstand zijn gaan voelen tot de wijkgemeente door de coronaperiode 

• Aandacht voor 80-minners 

• Onderzoeken of we toch, ondanks de privacy, meer kunnen meedelen dan dat nu gebeurt; 
uiteraard altijd alleen met toestemming van de betrokkenen 

• Een vrijwilligersavond met toerusting 

• Seniorenpastoraat loopt goed: elke 80-+plusser die dat wil, wordt bezocht. Wel komen er 
enkele vacatures aan. Zijn er nog zaken in elkaar te schuiven? 

 

Ad 2 Diaconaat en Kerk in de wijk 
 
Ook hier bestaat reeds lang een groep die dit thema behartigt, nl de diaconie. Zij houden overzicht 
over al het werk dat door henzelf en vele diaconale medewerkers gebeurt. Zowel voor de wijk, als 
voor de stad, als voor de wereld. 
De diaconie heeft onlangs al zijn Werkplan 2022-2024 opgesteld, u vindt het op de website onder 
www.vredenoord-assen.nl/organisatie/diaconie. Er zijn zes thema’s opgenomen: Kerk en Wereld, 
Helpende handen, Financiële Hulp, Zorg voor elkaar, Materiële hulp, Omzien in de wijk. 
Op de kerkenraadsdag kwamen, gesteund door de ideeënbus, een aantal nieuwe vragen naar boven 
en zijn bestaande acties uitgelicht. 

• Het is eigenlijk geen kerk in de wijk maar werk in de wijk; het meeste diaconaat vindt plaats 
buiten het kerkgebouw. Het gebouw is niet zo belangrijk. 

• Nieuwe vraagstukken die zich aan kunnen dienen: energiearmoede, Oekraïense 
vluchtelingen 

• Kan Samen eten smaakt naar meer worden uitgebreid naar meerdere leeftijdsgroepen? 

• Hoe inspireert Assen Bloeit? 

• En last but not least: alle gemeenteleden kunnen meedoen, ‘kerk in de wijk’ zijn wij allemaal. 
De diaconie wil mensen in beweging brengen. 

 

Ad 3 Jeugd en middengeneratie 
 
Onze jeugdouderling en -diaken hebben in de wijk een groepje kerkenraadsleden om zich heen dat 
meedenkt voor de wijk. Zo heeft dit groepje een tijdje geleden een succesvolle meet up 
georganiseerd voor jonge mensen. Ook zal de aandacht voor de kinderen op zondagmorgen weer 
worden opgepakt, na de lange coronatijd. In de ideeënbus zagen we dat dit leeft. 
Op stedelijk niveau is er al jaren een jeugdraad. Vanuit de Algemene Kerkenraad is bovendien een 
denktank gevraagd om ‘ons te voeden’ met suggesties. Hoe bereiken we de jeugd en de 
middengeneratie? 
Daniël Kehanpour is in de stad actief als kerkelijk werker voor de jeugd en de middengeneratie. 
Vredenoord werkt graag met hem samen. 

http://www.vredenoord-assen.nl/organisatie/diaconie
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Ad 4 Herinrichting van de liturgische ruimte van de Opstandingskerk 
 
Als je gaat samenwonen, dan wil je dat alle partijen zich thuis voelen op de gekozen plek en dat het 
daar als ‘eigen’ kan worden ervaren. 
Dat geldt ook voor de Opstandingskerk. 
Er is een stappenplan bedacht dat moet leiden tot een heringerichte vierplek per januari 2023. Als de 
plannen vóór de zomer klaar zijn, dan kunnen ze na de zomervakantie worden uitgevoerd, zoveel 
mogelijk met eigen kracht. 
De eerste stap behelst de randvoorwaarden. We willen een basisbedrag vragen bij het College van 
Kerkrentmeesters en zullen zo nodig ook een gemeenteactie houden voor meer geld. Ook zoeken we 
contact met de Pinkstergemeente. 
Stap twee is dan het vormen van een breed samengestelde werkgroep. Het gaat om het vinden van 
een inrichting die vormgeeft aan ‘Samen’. Deelnemers kunnen zijn gemeenteleden uit Oost èn 
Noord, die feeling hebben met vieren. Er moet technisch en muzikaal inzicht in de groep aanwezig 
zijn; en meerdere leeftijdsgroepen. Ook één van de voorgangers zou deel kunnen nemen. 
Stap vier, het uitvoeren, volgt dan na alle voorbereidingen. 
Bij stap drie en vier laten we meekijken door mensen die ambtshalve zijn betrokken, zoals organist, 
beamstreamer, coördinator kosterij. Op die manier worden ook de technische zaken en ideeën 
meegenomen en worden de plannen concreter uitgewerkt en getoetst op haalbaarheid. 
 

Ad 5 Duiding van het tweede, toegevoegde deel van het gebouwenbesluit, over de 
profielonderdelen in de Adventskerk 
 
Als eerste hebben we bevestigd dat we veel energie gaan besteden om in 2023 in en vanuit de 
Opstandingskerk te gaan vieren en het omzien naar elkaar en naar de wereld inhoud te geven, dus 
het eerste deel van het gebouwenbesluit. U ziet dat al in de eerste vier in deze notitie besproken 
thema’s! Dat laat onverlet dat we het heel belangrijk vinden om de profielonderdelen die juist zo 
goed tot hun recht komen in de Adventskerk, te behouden voor Vredenoord en voor de stad. Het 
gaat daarbij vanzelfsprekend om de activiteiten. 
Vredenoord voelt zich hier verantwoordelijk voor, dit profiel hoort bij Vredenoord. 
 
De kerkenraad wil meer dan alleen de smalle uitleg van deel 2 van het besluit (profielactiviteiten 
ergens anders onderbrengen), maar wil invulling zoeken voor wat in het besluit genoemd is de 
bredere verankering. Bij de kerkenraad leven daarvoor ideeën zoals zoeken van partners, missionaire 
mogelijkheden onderzoeken, avond- of morgengebed, cantorij, activiteiten samenwijks aanbieden. 
Deze ideeën zijn nog niet uitgekristalliseerd, moeten nader onderzocht worden. We hebben weet 
van een groep gemeenteleden die hierover ideeën hebben en deze met elkaar delen. Ook in de 
ideeënbus hebben we gezien dat er ideeën zijn. Soms duidelijk, soms minder duidelijk. Met 
inbrengers van die laatste gaan we graag in gesprek om verheldering te vragen. Daarna zal onder 
leiding van de kerkenraad een werkgroep gevormd worden om concrete voorstellen uit te werken. 
Op dit moment is het huurcontract nog niet gereed, waardoor we nog niet weten wat de 
mogelijkheden van daaruit zijn. Verwacht wordt dat het contract vóór de zomer gesloten is. 
 

Ad 6 Communicatie 
 
Het belangrijkste nieuwe dat we willen gaan doen is regelmatig een extra bijeenkomst houden voor 
gemeenteleden om bijgepraat te worden en input te kunnen leveren. We denken daarbij om te 
beginnen aan de zondagochtend. De eerste keer zal nog voor de Pasen plaatsvinden, nl 3 april. 
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Daarnaast blijven we natuurlijk de website, zondagsbrief en het kerkblad gebruiken. Het zou mooi 
zijn als we een tekstschrijver kunnen vinden die kan adviseren en teksten duidelijk en aantrekkelijk 
weer kan geven. 
 
De komende periode gaan we gemeenteleden benaderen om deel te nemen aan diverse 
werkgroepen. Om samen het doel van het plan: ‘de levendigheid van onze wijkgemeente vergroten’ 
uit te voeren. 
 
Wijkkerkenraad Vredenoord, maart 2022 


