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Inleiding
Sinds de fusie in 2014 vierde wijkgemeente Vredenoord haar diensten en activiteiten lange tijd in twee
gebouwen.
In december 2021 heeft de kerkenraad van Vredenoord besloten de Opstandingskerk als hoofdplek te
kiezen. Veel van wat wij als Vredenoord belangrijk
vinden, wat tot onze geloofskleur behoort, kunnen we
daar beleven.
In het tweede, toegevoegde, deel van het gebouwenbesluit kwam de Adventskerk naar voren: de activiteiten, de profieldelen die daar zo goed tot hun recht komen. Ook die profieldelen betekenen veel voor de geloofskleur van Vredenoord, en voor de Protestantse
Kerk Assen. We waren heel blij met die toevoeging.
U heeft het misschien in de berichtgeving niet zo gemerkt, maar sinds dit besluit hebben een heleboel
mensen niet stil gezeten. In deze Nieuwsbrief leest u
over de plannen voor herinrichting van de kerkzaal
van de Opstandingskerk en over de stand van zaken
rond de Adventskerk.
Aanstaande zondag zult u hierover uitgebreider worden bijgepraat tijdens de nazit na de dienst, van 11.15
tot 12.00 uur.

Herinrichting kerkzaal Opstandingskerk
In april 2022 werd een aantal mensen door de kerkenraad van Vredenoord gevraagd voor de werkgroep herinrichting kerkzaal Opstandingskerk. In
deze Nieuwsbrief doen wij kort verslag van onze
werkwijze en de resultaten tot nu toe.
De werkgroep
De groep bestaat uit een gevarieerde groep kerkleden uit Noord én Oost en van verschillende leeftijden.
Daaromheen is een tweede ring gevormd van mensen die ambtshalve zijn betrokken, die gevraagd en
ongevraagd advies hebben gegeven.
Onze opdracht was als volgt:
Een plan maken voor het herinrichten van de kerkzaal van de Opstandingskerk zodat die voelt als een
nieuwe ‘plek van samen’ voor alle gemeenteleden
als we in 2023 de gewone zondagochtenddiensten
van Vredenoord houden in de Opstandingskerk.

Als uitgangspunten werden hierbij genoemd:
- respect voor de historie in de Opstandingskerk en
voor het verlies van de Adventskerk als vierplek
voor de zondagmorgen;
- de inrichting past bij het profiel en de activiteite
van Vredenoord;
- duurzaamheid is belangrijk.
Werkwijze
In kleine groepjes hebben we in de kerkzaal eerst een
aantal brainstormsessies met leden van de
commissie en andere betrokkenen gehouden, waarbij
de centrale vraag was: wat vind je niet goed/mooi in
deze ruimte, wat vind je wel goed en mooi in deze
ruimte? Laat je gedachten, ideeën, ergernissen,
dromen etc. de vrije loop over alles….. Zo zijn tijdens
gesprekken met diverse mensen veel mogelijkheden
geopperd om de kerkzaal van de Opstandingskerk
een mooier aanzien te geven.
Op de eerste vergadering hebben we de resultaten
van de brainstormsessies met elkaar besproken.
Tevens hebben we toen gesproken over de functie en
uitstraling die de zaal en de Opstandingskerk in de
wijk zou moeten hebben: een vier- en ontmoetingsplek voor kerkleden, maar óók open voor mensen in
de wijk. In de toekomst zou het mooi zijn als de kerk
meer een sociale functie zou krijgen. Wellicht met
mogelijkheden voor maaltijden, inloop, muziek, spel
en ontmoeting met buurtbewoners.
Daarbij willen we de grote kerkzaal wel graag als
‘heilige ruimte’ ervaren waar je op adem kunt komen,
waar je stilte kunt vinden en om soms even ‘uit de
hectische wereld te kunnen stappen’, waar je een
bepaalde sereniteit kunt ervaren.
Uiteindelijk zijn we gekomen tot drie opties om de
kerkzaal een vernieuwde aanblik te geven.
De eerste optie vinden we als commissie de mooiste
en de kerkenraad is het daarmee eens. Als deze optie
financieel niet haalbaar zou zijn, kunnen we altijd nog
kiezen voor een andere optie.
In de zomermaanden hebben plannen en ideeën zich
verder ontwikkeld. In de vakantieperiode gaven
commissieleden hun ogen en oren goed de kost en
werden via onze app-groep mooie ideeën
uitgewisseld.

Op het oosten gericht
In de gids ‘Herinrichting kerken’ lazen we dat het
oosten vroeger als oriëntatie punt van veel kerken
werd beschouwd.
‘Al sinds vroegere tijden
werden kerkgebouwen
gebouwd op de as van
west naar oost met
oriëntatie
op
de
zonsopgang. De richting
waaruit
met
elke
volgende dageraad de
toekomst begint.’
Wij vonden dat een hele mooie gedachte en gingen
op zoek naar het oosten in de kerkzaal. Voor de
Opstandingskerk is dat de linkerhoek. Een rond
podium in die hoek als liturgisch centrum kunnen we
zien als zon en de gangpaden en stoelen als
zonnestralen. Achter het liturgisch centrum vóór de
hoek kan een rond scherm als afscheiding geplaatst
worden.
In het licht van de opgaande zon komen we dan als
vierende gemeente bij elkaar. We zagen het steeds
meer voor ons en Esmee Bosgraaf, één van de
commissieleden, bekrachtigde ons enthousiasme
met haar uitwerking in een plattegrond.

De kerkenraad heeft ons groen licht gegeven om
deze optie verder uit te werken én er, in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters, een
kostenplaatje bij te (laten) maken. Daar zijn wij nu
druk mee bezig.
Zo denken en dromen we verder over een ‘vernieuwde’ ruimte waarin we de zon zien en voelen
opgaan. Waar zó met kleur en licht, en mogelijk met
de inbreng van een glaskunstenaar een nieuwe,
mooie vierplek zal ontstaan. Uiteraard nemen we
alle verbeteringen in praktische en technische zin,
zoals licht, geluid, beamers, en ‘rommeligheid aanpakken’ ook mee in onze eindrapportage. Kortom: er
is nog veel werk aan de kerk, en het zal zeker per 1
januari nog niet zó zijn als we voor ogen hebben...
Het is natuurlijk nog best onzeker óf het (ook financieel gezien) allemaal gaat lukken, maar wij gaan vol
goede moed en enthousiasme verder!
De commissie herinrichting Opstandingskerk,
Irene Voorintholt, Hermanna Richters, Esmée Bosgraaf, Helène van Noord, Ineke Siekmans, Karin
Bossema, Ina Nusselder
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OVER DE ADVENTSKERK
Vanaf eind 2021
Ten tijde van het gebouwenbesluit kregen we van de
Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters tijd en ruimte om in 2023 en 2024 te werken
aan een bredere verankering binnen Assen van de
profieldelen die nu zo goed tot hun recht komen in de
Adventskerk. De Protestantse Kerk Assen kan daarin
meedenken.
Nu we binnen Assen steeds meer als wijken samen
gaan werken (samenwijks werken), is dat laatste een
belangrijke toevoeging.
Welke profieldelen?
De kerkenraad heeft alle activiteiten in de Adventskerk en de betekenis daarvan voor ons profiel, onze
geloofskleur, in kaart gebracht. We noemen de
belangrijkste.
Het meest bekend zullen zijn Musica pro Deo/ABCgroep, Kerk en Kunst en het morgengebed dat is opgezet voor ggz-cliënten en waar de ggz-pastores dus
een rol in spelen.
Musica pro Deo is ingebed in het muzikale
deel van het Vredenoord-profiel. Het is een
jarenlang bestaand vesperprogramma eens
per maand, dat vaak een paar honderd bezoekers per keer trekt van binnen en buiten
Vredenoord/Assen/de kerk. Onderdeel is vier
keer per jaar een Bach-cantate door de Asser
Bachcantategroep.
Ook Kerk en Kunst trekt voor zijn tentoonstellingen langs de lange wanden van de Adventskerk veel mensen van buiten.
Het morgengebed geeft de verbondenheid
weer van Vredenoord met de mensen van de
ggz. Hoewel het aantal bezoekers beperkt is,
is wel duidelijk dat de sobere, verstilde vorm
ook anderen aanspreekt.
Niet zozeer een profieldeel maar wel heel belangrijk
zijn de uitvaarten. We willen heel graag zo lang mogelijk de Adventskerk kunnen blijven gebruiken voor
uitvaarten van gemeenteleden. Niet alleen bij de bovengenoemde profieldelen, maar ook voor uitvaarten
heeft de Adventskerk een missionaire aantrekkingskracht en is zij een geliefde plek voor ontmoeting en
viering voor mensen die minder of in het geheel niet
(meer) aan een kerk zijn verbonden.
Vredenoord geeft, met toestemming van GGZ Drenthe, in de Adventskerk nu ook plek aan diaconale
activiteiten, bijvoorbeeld taallessen van PresentVluchteling door de week en vieringen van Farsische
en Afrikaanse gemeenschappen op de zondagmiddag. Deze activiteiten blijken niet zo één, twee, drie
ergens anders te kunnen worden ondergebracht, en
voor ons past deze diaconale presentie bij het inhoud
geven aan de geloofskleur van Vredenoord en ook
van de PKA.

Oktober 2022, plannen
Binnen Vredenoord is in de vorige winter een groep
mensen ontstaan die kansen en mogelijkheden ziet
om de Adventskerk langer te behouden, de Initiatiefgroep Profilering Adventskerk (IPA). Dit is een enthousiaste en toekomstgerichte denktank.
De kerkenraad en de IPA leggen een verschillend accent. Waar de kerkenraad de eerste verantwoordelijkheid heeft voor de geloofskleur van Vredenoord en
het waarborgen van de plek daarvan binnen de PKA,
houdt IPA zich bezig met het onderzoek om de Adventskerk in bredere zin te kunnen behouden vanwege de missionaire aantrekkingskracht van het gebouw en de verbondenheid met GGZ Drenthe.
Na een aantal gesprekken tussen afgevaardigden
van kerkenraad en IPA, hebben we geconstateerd dat
we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Enkele
weken geleden is een taakomschrijving voor de IPA
goedgekeurd, waarmee de IPA als werkgroep van de
kerkenraad gaat fungeren.
De kerkenraad en de IPA streven naar samenwerking
binnen de Protestantse Kerk Assen, maar ook met
andere partners. GGZ Drenthe is daarin natuurlijk de
belangrijkste. De GGZ zelf onderzoekt of de kerk een
maatschappelijke functie kan krijgen, een rol kan spelen in de verbinding, de scharnierfunctie van de GGZ
met de samenleving. De plannen van de IPA om de
langere termijn te onderzoeken, passen daar naadloos in. In april verscheen een notitie van hun kant:
Adventskerk houdt de geest levend. Het is een
schetsontwerp met een keur van ideeën van activiteiten voor de toekomst van het gebouw.
Medio 2024 moet duidelijk zijn of de activiteiten ook in
de toekomst in De Adventskerk voortgang kunnen
vinden.
Huur Adventskerk, 2023 en 2024
Het wachten is nu op het formele huurcontract voor
de komende periode. Dat proces duurt langer dan gedacht. De complexiteit komt mede door het grote aantal partijen. De wijkgemeente heeft inhoudelijk te maken met GGZ Drenthe, op wiens terrein de Adventskerk staat. Maar de contractbesprekingen vinden
plaats tussen College van Kerkrentmeesters en Espria, de koepelorganisatie van GGZ Drenthe. Boven
het College van Kerkrentmeesters staat dan natuurlijk
de Algemene Kerkenraad.
Overigens hebben alle werkgroepen hun programma
in de Adventskerk voor 2023 gereed, dat kon niet langer wachten. De kerkenraad steunt hen daarin.
Wij staan in de startblokken om dit tweede deel van
het gebouwenbesluit nader invulling te geven. Uitgangspunt blijft om liefst alle, of dan toch zoveel mogelijk, onderdelen van onze geloofskleur een goede
plek te geven.
Wijkkerkenraad Vredenoord en Martien de Pauw,
voorzitter Initiatiefgroep Profilering Adventskerk
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