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1. Voorgenomen besluit 

Op 6 december 2021 heeft de wijkkerkenraad van Vredenoord het volgende besluit genomen: 

De kerkenraad is voornemens 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 Algemene Kerkenraad (AK) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse 
Gemeente Assen (PGA/PKA) wordt gevraagd dit mogelijk te maken. In dit verband zal de 
kerkenraad van Vredenoord het CvK mededelen geen gebruik te willen maken van de 
mogelijkheid om de Adventskerk langer te huren. Dat betekent dat het huurcontract van de 
Adventskerk per 1 januari 2023 afloopt.  

Hierna wordt eerst (2) het lange beleidsproces geschetst dat vooraf gegaan is aan dit voorgenomen 
besluit. Daarin worden ook de inhoudelijke stappen geduid. Vervolgens wordt een hoofdstuk (3) 
gewijd aan de worsteling van de kerkenraad met de besluitvorming. Daarna wordt in hoofdstuk 4 
ingegaan op de argumenten voor en de pijnpunten van de keuze. 

 

2. Achtergrond van het voorgenomen besluit 

Een kleine vier jaar na de fusie, startte de wijkkerkenraad van Vredenoord eind 2017 in een 
vergadering over de toekomst van de wijkgemeente en in het bijzonder de twee vierplekken met een 
ingrijpend en langdurig beleidsproces. De directe aanleiding was het aflopen van het huurcontract 
voor de Adventskerk per 31 december 2022 met een opzegtermijn van één jaar. Daarnaast werd 
toen al geconstateerd dat het aantal leden van de wijkgemeente afneemt, het kerkbezoek terugloopt 
en dit ook effecten heeft op de organisatorische draagkracht van de gemeente (vervullen vacatures 
in werkgroepen en ambten). Onder de leden zien we een toenemende diversiteit in geloven en 
beleven. 

In gesprekken met GGZ Drenthe was eerder aangegeven dat verdere huur door de PGA van de 
Adventskerk, na verloop van het contract, in ieder geval tot veel hogere huurlasten zou leiden omdat 
de GGZ met de huidige huur verlies leed op het pand. Vanwege veranderende financiering van de 
GGZ, kon het verlies niet meer op andere wijze gecompenseerd worden. Bij de start van de discussie 
over de kerkkeuze, werd in gesprek met de GGZ snel duidelijk dat de organisatie het gebouw niet 
meer wilde verhuren, maar wilde afstoten. Er was inmiddels al een eerste aanzet gedaan voor een 
herbestemmingsonderzoek.  

De wijkkerkenraad concludeerde dat een zorgvuldig beleidsproces nodig was om de -mogelijk 
pijnlijke- besluitvorming over het vraagstuk rond de vierplekken in dit brede perspectief te laten 
plaatsvinden. De wijkkerkenraad besloot daarom tot het formeren van een “Werkgroep 
Toekomstscenario’s”, die eind van het voorjaar in 2018 is geïnstalleerd. Zoals afgesproken werd het 
CvK gevraagd te participeren, maar deze besloot daarvan af te zien in verband met het starten van 
een eigen beleidsproces. 

Eind februari 2019 presenteerde de werkgroep onder de titel ‘Vredenoord Vitaal’ een gedegen 
beleidsrapport in het moderamen. Daarin werden o.a. een aantal scenario’s met betrekking tot de 
keuze rond de kerkgebouwen beschreven. Globaal samengevat: beide vierplekken afstoten en 
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nieuwbouwen, één van beide vierplekken afstoten, beide vierplekken behouden waarbij eventueel 
functies verdeeld kunnen worden.  

Na een presentatie en gesprekken in de kerkenraad werd de gemeente tijdens een ‘Vredenoord 
viert’ dienst eind mei geïnformeerd en spraken we met elkaar door over “Wat betekent ‘kerk-zijn’ 
ten diepste voor u/jou?”. Het advies van de werkgroep volgend, vonden in de zomer zeven 
gemeentegesprekken plaats (met gemiddeld een kleine 20 bezoekers per keer), waarin we met 
elkaar verder zochten naar onze gezamenlijke bepalende waarden en de kernen van ons gemeente 
zijn. Tenslotte was er eind augustus een bijeenkomst waarin zo’n 40 gemeenteleden met de 
werkgroep in gesprek gingen over de rapportage; ook kwamen nog enkele schriftelijke reacties bij de 
werkgroep en rechtstreeks bij de kerkenraad binnen. De werkgroep stuurde naar aanleiding hiervan 
een addendum bij het rapport aan de wijkkerkenraad. 

 
Stappen onderweg 
Met de bagage van al deze gesprekken en schriftelijke informatie heeft de wijkkerkenraad tijdens zijn 
beleidsdag op 31 augustus 2019 het profiel van Vredenoord opnieuw beschreven en enkele 
beleidslijnen uitgezet. De notitie waarin dit werd verwoord is vervolgens besproken in vier 
gemeentebijeenkomsten, waaraan in totaal zo’n 100 verschillende gemeenteleden meededen. In de 
bijeenkomsten is met elkaar onderzocht hoe herkenbaar het beschreven profiel van de gemeente is 
en op welke wijze de verschillende elementen versterkt kunnen worden. Ook is gepeild wat 
gemeenteleden vinden van de verschillende stappen die de kerkenraad wil zetten onderweg naar 
één vierplek. Daarnaast zijn van verschillende gemeenteleden en van de Asser Bach Cantategroep 
schriftelijke reacties ontvangen. Mede op basis van al deze bijdragen heeft de wijkkerkenraad de 
notitie op enkele punten aangescherpt en de vervolgstappen bepaald. 

Het resultaat van dit beleidsproces was de notitie die met de titel “Stappen onderweg - beleidsnotitie 
over de toekomst van Vredenoord: als wijkgemeente op weg naar één vierplek” werd vastgesteld in 
de kerkenraadsvergadering op 4 november 2019.  

 
Samen naar één viering 
Een van de vervolgstappen die werd afgesproken was om met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar in 
november 2020 over te gaan tot één viering op zondagochtend, afwisselend in de Adventskerk en in 
de Opstandingskerk. Om onze verantwoordelijkheid voor de cliënten van GGZ waar te maken, is 
besloten een morgengebed te houden in de Adventskerk in de periodes dat de gemeente in de 
Opstandingskerk zou vieren. De vespers en Musica pro Deo bijeenkomsten zouden gewoon in de 
Adventskerk door blijven gaan. 

De kerkenraad verwachtte dat het écht sámen vieren en elkaar ontmoeten, zou bijdragen aan de 
opbouw van Vredenoord als één wijkgemeente en de soms nog ervaren verschillen tussen ‘Oost’ en 
‘Noord’ zou verminderen. De komst van Corona en het overgaan naar het streamen van 
kerkdiensten, hebben ervoor gezorgd dat we feitelijk al in de zomer van 2020 naar één gezamenlijke 
viering zijn gegaan, maar dat de gewenste ontmoeting veel minder (feitelijk nauwelijks) heeft kunnen 
plaatsvinden. 
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Ontwikkelrichting PKA 2030 
De Algemene Kerkenraad en het CvK van de Protestantse Gemeente Assen zijn de kerkelijke organen 
die uiteindelijk beslissen over kerkgebouwen en kerkelijk medewerkers. Vredenoord geeft dus vooral 
een dringend advies aan AK/CvK.  

Zoals door het CvK aangekondigd startten parallel aan het traject van Vredenoord ook twee 
werkgroepen over de toekomst van predikantsplaatsen en van de vierplekken. Deze werkgroepen 
werden later samengevoegd tot de “werkgroep predikanten & gebouwen”. De daaruit 
voortkomende beleidsnotitie “ontwikkelrichting inrichting Protestantse Kerk Assen 2030” werd in 
januari 2020 in de AK besproken en later op verschillende momenten met de diverse wijkgemeenten 
en een afvaardiging van de AK en het CvK. De bedoeling van de AK was dat de wijkgemeenten “met 
elkaar (…) komen tot een gezamenlijke ontwikkelrichting voor de PKA waarbij we recht doen aan 
verschillende ‘geloofskleuren’. De kunst is met elkaar daarvoor binnen (financiële) kaders samen 
verder te zoeken.”1 De adviezen van de werkgroep werden daartoe als een eerste aanzet beschouwd. 

Als kern van het advies aan de AK, formuleerde de werkgroep de volgende samenvatting:  

“Vanwege het dalende ledental en de dalende inkomsten raadt de werkgroep aan voor 2030 uit te 
gaan van 3,3 formatieplaatsen voor predikanten / kerkelijk werkers, het gebruik van maximaal drie 
kerkgebouwen en organisatorisch één kerkenraad. Die situatie biedt voldoende ruimte voor 
verscheidenheid aan ‘geloofskleuren’ binnen de Protestantse Kerk Assen, mede vorm- en inhoud 
gegeven door kringen van gemeenteleden.”2 

Op basis van dit advies is in een latere fase het beleid van de AK vastgesteld: “De Algemene 
Kerkenraad besluit om te kiezen voor 3 kerkgebouwen / vierplekken, die de komende jaren onderdeel 
van de PKA zullen zijn.” Daarbij is opgemerkt: “Dit is het vertrekpunt – toekomstige ontwikkelingen 
kunnen het noodzakelijk maken om deze keuze bij te stellen”3. Mede vanwege de oproep om ‘met 
elkaar te komen tot een gezamenlijke ontwikkelrichting’, is met het CvK afgesproken elkaar 
gedurende het beleidsproces van Vredenoord voortdurend op de hoogte te houden. 

 
Profiel van Vredenoord 
Het recht doen aan, c.q. het behoud of de verdere ontwikkeling van de ‘geloofskleuren’ van de 
diverse wijkgemeenten, worden door de AK als belangrijk element van de beleidsontwikkeling 
richting 2030 beschouwd: “De verscheidenheid in geloofskleur en liturgie vormt het vertrekpunt voor 
het proces naar de toekomst.” In de notities van Vredenoord wordt steevast gesproken over het 
‘profiel’ van de wijkgemeente. Wij gaan ervan uit dat beide begrippen hetzelfde willen aanduiden. 
Binnen de wijkgemeente Vredenoord ervaren we dat we ons met dit profiel onderscheiden binnen 
Assen. In ‘Stappen onderweg’ geeft de wijkkerkenraad aan de onderscheiden elementen van het 
profiel de komende jaren ook verder te willen ontwikkelen. Het profiel van Vredenoord is als volgt 
samengevat: 

  

 
1 Uit: “Voorlegger bij de adviesnotitie aan de Algemene Kerkenraad over de ontwikkelrichting inrichting 
Protestantse Kerk Assen 2030” 
2 Advies ontwikkelrichting inrichting Protestantse Kerk Assen 2030. 8 november 2019, pag. 1. en 
Ontwikkelrichting Protestantse Kerk Assen 2030 – Op weg naar een levende geloofsgemeenschap in 2030, 
voorjaar 2020 
3 Uit samenvatting overleg voorzitters Vredenoord met MR AK/CvK 8 november 2021. 
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Zoeken en leren 
De geloofscultuur van Vredenoord wordt bepaald door een veelkleurige gemeenschap met ruimte 
voor de eigenheid van iedereen. We noemen ons ‘ruimzinnig’. De leden laten zich inspireren door 
de Bijbel, de christelijke traditie en de verhalen van ‘mensen onderweg’. Voor velen zijn twijfel, 
zoeken, geloofsvragen en van betekenis zijn in de samenleving en voor de ander een wezenlijk 
onderdeel van de zoektocht en het leren.  

Samen en doen 
Gemeenteleden willen bijdragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt. 
Kernwoorden daarbij: dienstbaarheid aan God en aan de wereld, ontmoeten, aandacht, elkaar 
scherp houden, betrokkenheid bij de wereld en elkaar. Velen zijn betrokken bij het onderlinge 
pastoraat en/of bij diaconale en missionaire activiteiten. Daarnaast is er verbinding met 
bijzondere groepen: cliënten van GGZ Drenthe, Vanboeijen en bewoners van het AZC. Vredenoord 
is een broedplaats van ideeën en initiatieven, die ook de ruimte krijgen om tot duurzame 
activiteiten uit te groeien. 

Beleven 
In het zoeken naar zingeving en betekenis, ervaren we de onderlinge diversiteit in het beleven van 
het ‘heilige’. Velen zoeken dit vooral in de zondagse viering. Vorm en inhoud is dan van groot 
belang. Een grote groep vindt het in de vaste oecumenische liturgie. Maar we zoeken ook op 
gezette tijden naar verbinding door middel van experimentele diensten of diensten die een 
specifieke groep aanspreken, zonder het karakter van de oecumenische liturgie los te laten. Ook 
in pastorale, diaconale, bezinnende, kunstzinnige en theatrale activiteiten beleven mensen iets 
van het ‘heilige’. Of in vieringen als vespers, cantatediensten, evensongs en muzikale activiteiten. 
Voor een grote groep gemeenteleden en anderen uit de regio, gaat het om de beleving van 
kwalitatief goede kerkmuziek uit een rijke traditie. Vredenoord onderscheidt zich in het aanbod 
hiervan. 

Profiel in steekwoorden  
liturgie en beleven, muziek en schoonheid, maatschappelijk betrokken, kerk in de wijk, zichtbaar 
door aanbod, samenwerken, diaconie dichtbij en veraf, ontmoeten en aandacht, leren en doen, 
ruimzinnig, twijfel, zoeken, passende theologische visie, open en gastvrij. 

 
Werkgroep Programma van Eisen 
Vervolgens heeft de wijkkerkenraad een werkgroep verzocht om met behulp van dit profiel een 
programma van eisen (PvE) op te stellen waaraan het/de toekomstige kerkgebouw(en) van 
Vredenoord zou moeten voldoen. Tevens is verzocht daarbij een globale inschatting te maken van de 
daarmee gemoeide investeringen en de exploitatiekosten.  

In december 2020 presenteerde deze werkgroep het rapport “Programma van Eisen voor een 
Vierplek voor Vitaal Vredenoord – Assen”. Met dit rapport is een doorrekening van zes modellen 
gepresenteerd, vergelijkbaar met de scenario’s over de keuze van kerkgebouwen uit het 
eerdergenoemde rapport ‘Vredenoord Vitaal’. In de kerkenraadsvergadering van 18 januari 2021 is 
de rapportage van de werkgroep PvE door de kerkenraad van Vredenoord besproken.  

In de kerkenraadsvergadering van 28 januari 2021 is vastgesteld welk model uit het PVE op 
haalbaarheid onderzocht zou gaan worden. Uitgangspunt daarbij was welke optie goed zou zijn voor 
Vredenoord en voor de Protestantse Kerk Assen. Doel van het onderzoek was om een haalbaar 
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voorstel voor te kunnen leggen aan de wijkgemeente. Dit werd met tweederde meerderheid ‘Model 
III”: Adventskerk als vierplek en Opstandingskerk als ‘diaconaal centrum’. Hiermee kon het gehele 
profiel van Vredenoord voluit worden beleefd. Voor het haalbaarheidsonderzoek is een aparte 
werkgroep samengesteld. 

In april zijn de leden van de wijkgemeente via een ‘digitale gemeenteavond’ over de stand van het 
proces geïnformeerd. 

 

Haalbaarheidsonderzoek en tussentijds overleg met CvK 
In het regelmatige overleg met het CvK werd het idee om de activiteiten van de wijkgemeente 
voorlopig over twee locaties te blijven spreiden, niet als onhaalbaar of niet passend binnen het PGA 
beleid bestempeld. Wel werd duidelijk dat bij blijvend gebruik van de Opstandingskerk, deze wel uit 
de kosten zou moeten komen, dus extra inkomsten van derden zou moeten opleveren. 

GGZ Drenthe had herhaaldelijk aangegeven de Adventskerk te willen verkopen en niet te verhuren, 
dus is de werkgroep haalbaarheidsonderzoek aan de slag gegaan met het onderzoeken van de 
mogelijke aankoop van de Adventskerk en eventuele nabij staande woningen (model III). Omdat rond 
de start van de werkgroep de Algemene Kerkenraad van de PGA beleid vaststelde waarin het 
uitgangspunt is dat het aantal kerkgebouwen van de PGA in Assen omstreeks 2030 tot maximaal 3 
wordt teruggebracht, is de werkgroep ook gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 
voor aanpassing/verbouw/aanbouw van de Adventskerk, zodat deze op termijn als enige locatie van 
wijkgemeente Vredenoord zou kunnen dienen (model IA). 

Vervolgens uitte het CvK de wens om niet alleen de Adventskerk te laten taxeren, maar ook de 
verkoopwaarde van de Opstandingskerk in beeld te krijgen. Daarna werd duidelijk dat het CvK geen 
middelen beschikbaar kon stellen voor de koop van de Adventskerk, ook niet wanneer deze middelen 
eventueel afkomstig zouden zijn van de verkoop van de Opstandingskerk. Eventuele 
verkoopopbrengsten zouden terugvloeien naar de centrale kas.  

Het haalbaarheidsonderzoek werd in september jl. afgerond met de conclusie dat zowel de aankoop 
van de Adventskerk met behoud van de Opstandingskerk (model III), als de aankoop van de 
Adventskerk met afstoting van de Opstandingskerk (model IA) niet haalbaar zijn. 

De onhaalbaarheid van beide voorkeuren had te maken met het gebrek aan 
financieringsmogelijkheden. In principe lijken er geen andere belemmeringen, ook niet die verband 
houden met de monumentale status van de Adventskerk. 

De werkgroep adviseerde de wijkkerkenraad o.a. om zich te richten op het onderzoeken van de 
opties waarbij de Opstandingskerk als vierplek zowel als ‘diaconaal centrum’ van de wijkgemeente 
kan dienen. 

 
Verrassing: toch huurmogelijkheid Adventskerk 
In het tussentijds overleg met het CvK werd afgesproken dat de voorzitter van het CvK contact zou 
leggen met de voorzitter van de koepelorganisatie van GGZ Drenthe, Espria, om te onderzoeken of er 
toch een huurmogelijkheid van de Adventskerk zou zijn. 
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Tot onze verrassing kwam het CvK na dit contact met de mededeling dat de Adventskerk na 2022 nog 
5 jaar gehuurd kon worden van GGZ Drenthe, met de mogelijkheid van eenzijdige tussentijdse 
opzegging door de PGA. Tegenwoordig noemen we zo’n ontwikkeling heel hip een ‘gamechanger’. 

 

3. Besluitvorming door wijkkerkenraad 

De hiervoor beschreven ontwikkelingen van 2021 rond het beleidsproces van de kerkkeuze, hebben 
de wijkkerkenraad voor een enorm complex vraagstuk gesteld. De negatieve ontwikkelingen rond 
financieringsmogelijkheden, het perspectief van vermindering van kerkgebouwen richting 2030, het 
onderzoek van het CvK naar de mogelijke verkoopopbrengsten van de Opstandingskerk en de 
tijdelijkheid van het mogelijke huurcontract van de Adventskerk; al deze ontwikkelingen hebben 
vooral de vraag doen rijzen: met welke keuze is er de meeste kans op continuïteit van wijkgemeente 
Vredenoord?  

In de worsteling die kerkenraadsleden individueel en de wijkkerkenraad als geheel heeft gehad bij 
het ‘doorhakken van de knoop’, zeker na de verrassende laatste maanden, heeft de vraag naar 
continuïteit voortdurend gestreden met allerlei andere inhoudelijke afwegingen, die de afgelopen 
jaren wellicht meer op de voorgrond zijn geweest. 

Het lukte de wijkkerkenraad derhalve niet om op de kerkenraadsdag op 9 oktober jl. tot een 
eensluidend besluit te komen. Toen is besloten om het gesprek aan te gaan met AK/CvK om 
helderheid te krijgen over het proces ‘naar de toekomst.’  

Op 8 november jl. hebben voorzitter en vice-voorzitter van Vredenoord dit gesprek gehad met het 
moderamen van de Algemene Kerkenraad en het moderamen van het College van Kerkrentmeesters. 
Dit overleg leidde tot de conclusie van het moderamen AK/CvK dat het gewenst en noodzakelijk is 
om tot een gebouwenplan te komen voor geheel Assen, in een transparant proces tussen Algemene 
Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en de drie wijken Jozefkerk, Drieklank en Vredenoord. Het 
CvK neemt het voortouw. Totdat dat gebouwenplan er is, is er voor geen enkel kerkgebouw garantie 
dat het in gebruik of bezit zal blijven van de Protestantse Kerk van Assen. 

In de kerkenraadsvergadering van 6 december jl. heeft de wijkkerkenraad van Vredenoord 
uiteindelijk in meerderheid het voornemen uitgesproken “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 de wereld inhoud kunnen geven.”  

Het gaat er nu om met deze keuze verder te bouwen -vanuit ons onderscheidende volledige profiel- 
aan dat wat ons inspireert, ons raakt en waarmee wij van betekenis willen zijn voor elkaar en voor de 
wereld om ons heen. 
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4. Argumenten voor de keuze 

Naast de inschatting van de continuïteitsvraag, hebben kerkenraadsleden uiteraard ook allerlei 
inhoudelijke zaken afgewogen. Een aantal van de in discussies genoemde overwegingen vatten we 
hier (uiteraard niet uitputtend) samen. 

Nu knoop doorhakken 
• De wijkgemeente is toe aan duidelijkheid en heeft er behoefte aan dat we weer gaan ‘bouwen’. 

Het is daarvoor nodig nu een keuze te maken en niet langer onduidelijk te laten zijn waar we in 
de toekomst gaan ‘kerken’. 

• Het prettigst is het voor de gemeente wanneer ‘vieren’ en andere -ook doordeweekse 
activiteiten- in één gebouw met elkaar verbonden zijn. Dit kan dan echt het ‘huis van de 
gemeente’ worden. 

• Naar één gebouw betekent in beginsel ook minder inzet van vrijwilligers. 

Geografie 
• De Opstandingskerk ligt duidelijk niet in het centrum van Assen en is daardoor goed gelegen ten 

opzichte van Jozefkerk en Bron. 
• De Opstandingskerk ligt midden in een wijk. Dit geeft mogelijkheden voor meer wijkgericht 

werken (vraagt wel om concrete acties), meer optimaal gebruik van het gebouw door verhuur 
e.d. en heeft ook meer potentie vanwege de aanwezigheid van jongere gezinnen. 

• Er is veel parkeerruimte. 
• De meeste leden van Vredenoord wonen in de omgeving van de Opstandingskerk. 

Financiën 
• De keuze voor de Opstandingskerk is de goedkoopste keuze. We zijn geen huur kwijt, terwijl de 

Opstandingskerk op dit moment ook geld oplevert. 

Gebouw 
• Het multifunctionele karakter van de Opstandingskerk biedt goede mogelijkheden om -ook 

lerend van ‘Assen bloeit’- een diaconaal centrum te ontwikkelen. 
• Door de keukenfaciliteiten heeft de open tafel “Samen eten smaakt naar meer” zich kunnen 

ontwikkelen. 
• De vele ruimtes maken allerlei soorten bijeenkomsten mogelijk: vergaderingen, leerhuizen, 

creatieve bijeenkomsten, soosactiviteiten, etc. 
• De kerkzaal is een prima vierplek voor de meeste typen vieringen met goede faciliteiten, waar we 

de viering -ook met cantorij- voluit kunnen beleven. 
• Er is in eigen gebouw ruimte voor kinderactiviteiten op de zondagmorgen. 
• Het gebouw is -mede na alle investeringen de afgelopen jaren- energievriendelijk en wellicht 

energieneutraal te maken. 

 
Keuzes doen pijn 
De keuze voor de Opstandingskerk en het verlaten van de Adventskerk heeft ook pijnlijke 
consequenties, die de wijkkerkenraad zich terdege realiseert. Met betrokkenen wil de 
wijkkerkenraad zoeken naar mogelijke oplossingen. 

• Het verlies voor kerkelijke vieringen en muzikale en andere activiteiten van een prachtig gebouw 
op een mooie plek en met een bijzondere sacrale uitstraling, is bij effectuering van deze keuze 
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een feit. Voor onze leden die jaren met veel plezier en intense beleving de vieringen en andere 
bijeenkomsten in de Adventskerk hebben bezocht, blijft dit teleurstellend. Dit vraagt om 
pastorale betrokkenheid vanuit de wijkgemeente. 

• Met andere partijen willen we wel onderzoeken of er een mogelijkheid is om de kerk voor 
vergelijkbare activiteiten te behouden. De ‘kerkenvisie’ die de Gemeente Assen met de 
kerkgenootschappen op dit moment ontwikkelt, biedt wellicht perspectief. 

• Een belangrijk deel van het profiel is het muzikaal liturgische. De kerkenraad vertrouwt erop en 
heeft ook ervaren dat dit ook in de zondagmorgendiensten in de Opstandingskerk goed ingevuld 
en beleefd kan worden. 

• Onderzocht moet worden op welke wijze en waar na 2022 Musica pro Deo activiteiten 
gerealiseerd kunnen worden. Dit blijft onderdeel van het profiel van Vredenoord. 

• Hetzelfde geldt voor activiteiten in het kader van ‘Kerk en Kunst’ en ‘Kerk en Theater’. 
• Vredenoord heeft vanwege het kerken in de Adventskerk van oudsher een relatie met en voelt 

ook een verantwoordelijkheid voor cliënten van GGZ Drenthe op het terrein van ‘Licht en Kracht’. 
Met de pastores van GGZ zullen we overleggen hoe om te gaan met het te verwachten gat dat 
gaat ontstaan. 

• De verwachting is dat het voor een aantal leden in het oostelijk deel van onze wijkgemeente 
lastig wordt om zelfstandig de vieringen in de Opstandingskerk te bezoeken. Een uitbreiding van 
de ’vervoerservice’ is daarvoor nodig. 

• Voor de taallessen door Present georganiseerd voor mensen van het AZC zullen we nieuwe 
afspraken moeten maken. 

• Verschillende andere groepen -deels gerelateerd aan het AZC- maken gebruik van de 
Adventskerk als vierplek. Ook met hen dienen we nieuwe afspraken te maken. 

Tenslotte  
• Wanneer Vredenoord weer volledig gebruik gaat maken van de Opstandingskerk, zullen er 

waarschijnlijk nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met de Pinkstergemeente als 
medegebruiker.  

• Het is van belang om te onderzoeken welke aanpassingen van de Opstandingskerk noodzakelijk 
zijn om het een plek te maken voor alle leden van de wijkgemeente. 

 


