Gemeenteavond van Vredenoord op dinsdag 27 aug.2019 in de Opstandingskerk
over het rapport van de werkgroep Toekomstscenario’s Vierplekken

Vredenoord Vitaal
•

•

Jenneke Netjes, voorzitter van de Werkgroep Vredenoord Vitaal, opent de
bijeenkomst met een welkom en het voorstellen van de mede-werkgroepleden: Berta
van der Kolk, Simon Goverse, Rienk Gaasbeek en Reinder van der Molen . Vrijwel
iedere aanwezige (van de ca 40) heeft een Gemeentegesprek over dit onderwerp
bijgewoond. Velen hebben het rapport bij zich en hebben het gelezen.
Het programma ziet er als volgt uit:
Welkom
Het proces
Deel 1, de beschrijvingen
Deel 2, de scenario’s
Afsluiting (21.30 u)

•

Het proces wordt door Henk Schoep (voorzitter Kerkenraad) beschreven. De
aanleiding wordt gevormd door het aflopen van het huurcontract van de Adventskerk,
het afnemende ledental, de afnemende financiën en het komende emeritaat van
predikanten (PGA).
Het tijdpad loopt van 2017 tot vandaag. De werkgroep is in juli 2018 aan de slag
gegaan en heeft het rapport in februari 2019 opgeleverd. Na de startzondag (26/5)
hebben in juni en augustus 7 gemeentegesprekken plaats gevonden over “Wat
betekent kerk-zijn ten diepste voor u/jou?”. Daarbij bleek o.m. dat we meer gemeen
hebben dan we dachten.
Vanavond bespreken we het rapport en zaterdag 31 aug. besteedt de Kerkenraad van
Vredenoord (KR) er een hele dag aan. Het besluit van de KR zal weer aan de
gemeente worden voorgelegd. In november brengt de KR een advies uit aan de
Algemene Kerkenraad (AK) die uiteindelijk, na een eigen proces, beslist.
De GGZ Drenthe, eigenaar/verhuurder van de Adventskerk, oriënteert zich ook over
de toekomst van het gebouw.

•

Deel 1 van het rapport wordt door Berta van der Kolk toegelicht. De aanleiding heeft
Henk al benoemd. De opdracht aan de werkgroep was om toekomstscenario’s voor de
beide vierplekken op te stellen en een voorstel voor het proces te geven.
De werkwijze was: info verzamelen over o.m.: historie, stand van zaken, profielen van
de gebouwen en van de gemeente, de vieringen, het gebruik van de gebouwen, het
aantal bezoekers. Gesprekken zijn gevoerd met de professionals en met andere
gemeenten die eenzelfde fase hebben meegemaakt.
Al deze info heeft een rol gespeeld in het samenstellen van de scenario’s en de manier
waarop dat is gedaan.

•

Vragen en opmerkingen van de aanwezigen worden door Jenneke beantwoord of
doorgespeeld naar andere werkgroepleden.
- Het is een duidelijk rapport
- De urgentie had duidelijker moeten worden aangegeven (op navraag blijkt dat
velen de urgentie voelen)
- Er staan droomscenario’s in, maar ook bezuinigingen. Dat is tegenstrijdig.
- Doelgroepen spelen momenteel in de PGA een grote rol: stadspredikant, jeugd-en
middengroepen, diaconaal werker,.. Wellicht is er over 10 jaar één kerkgebouw en
één predikant voor heel Assen.

-

Jenneke vraagt of een organisatorische fusie voldoende is (ja, volgens een
minderheid van de aanwezigen) of zijn we verder in de fusie van de wijkgemeente
(hetgeen een meerderheid bevestigt). Sommigen geven een korte toelichting (meer
contact, aarzelend, ook kijken naar profilering,..)

•

Deel 2, de scenario’s, wordt ingeleid door Berta. De scenario’s zijn neutraal
beschreven. Er zijn 4 hoofdscenario’s, volgens een vast format beschreven (blz 15).
Overtuigingen leiden eerder tot een bepaald gebouw dan waarden.
We starten met het meest verstrekkende punt 7.2: beide gebouwen afstoten. Nieuw
gebouw of als Vredenoord in de diaspora gaan. In het eerste droom-geval blijven de
sterke kanten van beide huidige gebouwen behouden. Meteen zijn er opmerkingen:
- Over de kosten is niet nagedacht, dit is niet betaalbaar (het doorrekenen van de
scenario’s behoorde niet tot de taak van de werkgroep)
- Tegen de Messchenstaete aanbouwen, in andere gemeenten gebeurt zoiets soms
ook
- Dit plan kost heel veel energie van de gemeente (het levert ook veel op zoals blijkt
uit de gesprekken met andere gemeenten)
- Het Anker en de Marturia-kerk zijn gesloopt en De Bron gebouwd (dankzij o.a. de
school), hoeveel energie kostte dat en gaf dat veel nieuw elan?
- Wat als het GGZ geen eigenaar meer van de Adventskerk is? (alleen een
langdurig contract of koop zou het gebruik als kerk zekerstellen)
- Veel aarzeling over nieuw kerkgebouw, we zijn net verwende kinderen in de
supermarkt: we willen (te) veel. Terug naar het wezenlijke: een plek op zondag.

•

Pauze. Opmerkingen zijn ook op papiertjes in de hal na afloop mogelijk.

•

Berta vervolgt kort de inleiding over de scenario’s met één gebouw sluiten. Je laat het
overblijvende gebouw zo of je gaat het “verrijken”.
Allebei blijven open: laten zoals het is of sterker profileren, in Protestantse Gemeente
Assen (PGA)-verband

•

Vragen en opmerkingen:
- wat is hoogliturgisch? (Het blijkt dat we die term beter niet hadden kunnen
gebruiken. Het geeft verwarring. De Werkgroep bedoelde dat in de Adventskerk
men strakker met de liturgie omgaat dan in de Opstandingskerk, waar ook
andersoortige diensten zijn. Het verschil is overigens niet zo groot. Het voelt
anders.
- Als het verschil niet zo groot is, waarom dan bij nieuwbouw 2 kerkzalen en 2
verschillende diensten. Dat wil de meerderheid niet. Voor kleinere settings b.v.
uitvaarten zou een kleinere ruimte wel geschikt kunnen zijn.
- Het onderzoek had Assen-breed gemoeten. Hoe is het in de PGA over 5 jaar?
(antwoord van Gerard Schoep, voorzitter AK-werkgroep predikanten en
gebouwen: binnen de AK worden ook scenario’s ontwikkeld voor de komende 10
jaar. We proberen dat met Vredenoord te verbinden. Wij zijn de enige wijk met
zo’n betrokkenheid van de gemeente bij de toekomst van kerk-zijn.)
- Het zou jammer zijn om op predikanten te bezuinigen. Mensen gaan boven stenen.
- De aanwezigen zijn boven de 50 en we praten over de toekomst
- We moeten ons realiseren dat de gemeenschap gaat veranderen. We zitten
middenin een veranderingsproces. Springen we er in? Hoe hebben we elkaar
nodig? Hoe geven we daar vorm aan? Niet het gebouw centraal. De manier waarop
we met elkaar omgaan. Gemeenteleden die iets met elkaar krijgen. We praten

•

vanuit wat we nu hebben. Je moet wel een ontmoetingsplek hebben, maar het is er
niet van afhankelijk.
Veel waardering voor het werk van de werkgroep.
Het gaat om het werk aan en in de wereld.

Wat Henk Schoep is opgevallen
- Te weinig mensen voelen de urgentie.
- We zijn verder dan alleen een organisatorische fusie.
- Op de goede manier hebben we met elkaar gesproken, niemand heeft zich
ingegraven. Dat is winst.
- Zijn we verwende kinderen?
- Wat doet het GGZ? Ze zijn van plan achter de Adventskerk te (laten) bouwen
(vergelijk Diepstroeten). GGZ blijft, maar met minder bedden.
- Dromen we niet te veel, of zijn we realistisch?
- Over een aantal jaren is alles op PGA-niveau
- Meer van hetzelfde is de dood in de pot, meer profileren
- De gemeente verandert, willen we elkaar ontmoeten?
- Het was een mooi gesprek. Het wordt meegenomen naar de KR.
Opm.: verslag komt op de website, toezending verslag als e-mailadres wordt
achtergelaten in de hal, er komt een stukje in het Kerkblad.

•

Afsluiting door Berta met het lezen van lied 93 uit de bundel Zangen van zoeken en
zien : Dit huis is een huis waar de deur open staat....
Jenneke bedankt iedereen en wenst een wel-thuis.
Verslag Simon Goverse 20190828

Opmerkingen uit de schriftelijke reacties na de gemeenteavond 27-8-2019
Volgens onze werkwijze en vanwege de privacy worden er geen namen vermeld.
Bij sommige reacties wordt een keus gemaakt voor een scenario, die wordt hier weggelaten.
-

-

-

Sterk profileren wordt het des te urgenter dat men een visie heeft voor de toekomst
van de PGA. Het zou jammer zijn als de PGA een ànder gebouw op het oog heeft
als diaconaal centrum of ontmoetingsplaats voor spiritualiteit. Sterk profileren
moet niet ten koste gaan van wat er tijdens het fusieproces is bereikt.
Op zondagmorgen in het ene gebouw, dan mis je de ontmoeting met mensen in het
andere.
Waarom nog in (geografische) wijken blijven denken? Wat zijn belangrijke
thema’s voor kerkleden. Diaconale activiteiten, behoefte aan theologische
vorming, evangelisatie activiteiten, meditaties etc etc Laat dit soort zaken los van
de wijken in Assen en verkrijgbaar zijn in daarvoor geschikte kerkgebouwen.
Kies duidelijk voor sterk profileren in Assen.
AK maakt eerst beleid voor totaal PGA, evt afgestemd met andere protestantse
kerken (chr geref en vrijgemaakt etc). Vierhuis voor protestants Assen!
Versterk de band in Vredenoord.
Je moet je als kerk veel meer naar buiten (wijk/buurt) richten. Weer missionair
worden. Dan alleen heb je als kerk (geloofsgemeenschap) toekomst.
Gods zegen toegewenst met het vele werk.

