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Assen, 9 december 2021 
 
 
Onderwerp: voorgenomen besluit kerkgebouwen Vredenoord 
 
 
Aan de leden van wijkgemeente Vredenoord, 
 
 
In haar vergadering van 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 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 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. 

 
In de bijlage leest u hoe de kerkenraad tot dit besluit gekomen is. Op de website www.vredenoord-
assen.nl is nog meer informatie te vinden. 
 
Het kiezen van een kerkgebouw is een ingrijpende beslissing die zijn schaduwen vooruit geworpen 
heeft én ook over de komende periode heen legt. Waar de één blij zal zijn met geboden duidelijkheid 
na zo lange tijd, een ander tevreden is met juist deze keus, zal een derde vooral teleurstelling en 
frustratie ervaren. Misschien hebben we elkaar wel meer dan ooit nodig. Laten we elkaar dus 
opzoeken én vasthouden in deze belangrijke fase van onze wijkgemeente. 
 
Graag willen we u horen over dit besluit, zoals dat ook kerkordelijk voorgeschreven is. 
 
Het horen van de gemeente vindt plaats op drie momenten zodat ieder die dat wil gelegenheid heeft 
om een bijeenkomst te bezoeken. Dat zijn: 

− Donderdagmiddag 16 december 2021, van 15.00 -16.30 uur. 

− Vrijdagmiddag 17 december 2021, van 15.00 – 16.30 uur 

− Zaterdagmorgen 18 december 2021, van 10.00 – 11.30 uur. 
De drie bijeenkomsten vinden plaats in de Adventskerk. 
Het is fijn als u zich aanmeldt via aanmelden@vredenoord-assen.nl. 
We voeren bij binnenkomst een coronacheck uit. 
 
De eerste bijeenkomst wordt gestreamd en kunt u live thuis volgen of later op een moment dat het u 
uitkomt. Gaat u daarvoor naar het YouTube kanaal van Vredenoord. 
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Wie niet op één van deze momenten aanwezig kan of wil zijn en wel vragen wil stellen, verzoeken we 
om de vragen van tevoren toe te sturen aan de scriba Harrie van der Ploeg. E-mail 
scriba@vredenoord-assen.nl, tel. 0592-347812. 
 
Direct na de laatste gemeentebijeenkomst zal m.b.v. het e-mailadressenbestand van de zondags- en 
eerdere midweekbrief een meningspeiling worden toegezonden met als belangrijkste vraag: Kunt u 
zich vinden in het voorgenomen besluit? 
 
Op 21 december 2021 vergadert de kerkenraad opnieuw om de reacties uit de drie bijeenkomsten én 
uit de peiling te bespreken. Moet het besluit worden bijgesteld of kan het voorgenomen besluit een 
definitief besluit worden? 
 
We hopen u bij één van de gemeentebijeenkomsten te treffen. 
 
 
 
Namens de wijkkerkenraad, 
 
Henk F. Schoep, voorzitter 
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