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Geachte leden van de Wijkgemeente Vredenoord 
 
Graag praat de kerkenraad u bij over de ontwikkelin-
gen in Vredenoord. We doen dat ook altijd al in het 
Kerkblad, maar de ruimte daar is beperkt en niet ie-
dereen is geabonneerd op het Kerkblad. 
 
De volgende thema’s komen aan bod. 

1. Herinrichting kerkzaal Opstandingskerk 
2. Huurcontract Adventskerk 
3. Pastoraat, einde detachering kerkelijk wer-

ker Joke van Beveren 
4. Inzet wijkpredikanten ds. Roeland Bus-

schers en ds. Helène van Noord 
5. Cantorij 
6. Samenwijks werken in de stad 
7. Pinkstergemeente De Ontmoeting 

 
1. Herinrichting kerkzaal Opstandingskerk 

Een werkgroep onder leiding van voorzitter Ina Nus-
selder werkt aan een plan voor herinrichting van de 
kerkzaal van de Opstandingskerk. Na de zomer ho-
pen zij een eerste opzet te kunnen presenteren. De 
werkgroep neemt uiteraard ook contact op met het 
streamteam, de organist, de koster, de wijkkerkrent-
meester en de Pinkstergemeente. Doel van de her-
inrichting is om de Opstandingskerk echt een ge-
bouw van Noord en Oost samen te maken nu we 
vanaf 2023 daar de zondagochtendvieringen gaan 
houden. 
Het College van Kerkrentmeesters pakt, na het ge-
bouwenbesluit, het onderhoud weer op. 
 

2. Huurcontract Adventskerk 
Verlenging van het huurcontract met Espria-GGZ 
Drenthe door het College van Kerkrentmeesters 
heeft meer voeten in de aarde dan gedacht. Vreden-
oord wordt daar bij betrokken. 
Doel is het behoud, voor de wijk en voor de stad, 
van die profielonderdelen die zo goed in de Advents-
kerk passen. De wijkgemeente richt zich daarbij 
vooral op 2023 en 2024. 
Er is nauw contact met de groep IPA: Initiatiefgroep 
Profilering Adventskerk. Deze groep bestaat uit ge-
meenteleden die altijd nauw betrokken zijn geweest 
bij de Adventskerk en de activiteiten daar. Zij zetten 
zich in voor gebruik van de Adventskerk ook voor de 
lange termijn. 
 
 
 
 

 
 
 
Wat speelt er bij het huurcontract? 

• Zoals het er nu uitziet, zal verlenging plaats-
vinden voor maximaal twee jaar. 

• Wordt de Adventskerk voor de hele week 
gehuurd of voor een aantal dagen? 

• Wie gaat meebetalen? 
• Kunnen andere maatschappelijke partners 

gevonden worden voor de Adventskerk? 
• Bredere samenwerking met ook de burger-

lijke gemeente, die een kerkenvisie opstelt; 
en met de provincie Drenthe in verband met 
de status van provinciaal monument. 

De datum van 1 juli 2022 als deadline voor het huur-
contract wordt niet gehaald. College van Kerkrent-
meesters en Espria-GGZ hebben overeenstemming 
over uitstel. 
 

3. Pastoraat, einde detachering kerkelijk wer-
ker Joke van Beveren 

Kerkelijk werker Joke van Beveren is in dienst van 
de Protestantse Kerk Assen. Zij is nu gedetacheerd 
bij Vredenoord voor het pastoraat. Per 1 juli 2022 
eindigt die detachering. Dit hangt samen met het 
emeritaat en vertrek van predikanten elders in As-
sen: haar hulp is ook daar nodig. Tot 1 oktober is er 
een overgangstijd. Zij blijft dan werken in Vreden-
oord en bereidt tegelijkertijd de overdracht voor en 
haar samenwijkse werk voor de drie wijkgemeenten 
Drieklank, Jozefkerk en Vredenoord. Zij blijft daarna 
ook voor onze wijk aan het werk, maar veel minder 
uren dan voorheen. 
 

4. Inzet wijkpredikanten ds. Helène van Noord 
en ds. Roeland Busschers 

Het zal u niet verbazen dat er veel ontwikkelingen 
zijn die een beroep doen op tijd en aandacht van ds. 
Roeland Busschers en ds. Helène van Noord. Het 
vele werk binnen Vredenoord, het emeritaat van col-
lega’s in de stad, de stedelijke ontwikkelingen: dit al-
les leidt tot een te grote werkbelasting. De komende 
tijd zullen we als kerkenraad en voorgangers geza-
menlijk kritischer gaan kijken naar wat nog wel en 
wat niet meer kan. Dat doet pijn, maar het kan niet 
anders.   
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5. Cantorij 
In september 2021 is een nieuwe, vaste, cantorij ge-
start o.l.v. cantor en kwartiermaker Dick Dijk. Het be-
treft opvolging van de projectcantorij die enige tijd 
daarvoor was opgeheven. Doel is om ‘de gemeente 
(nog meer) tot zingen te brengen’. Bedoeling is dat 
de cantorij niet alleen van en voor Vredenoord is, 
maar ook van en voor de PKA wordt. Een ambiti-
euze doelstelling, waarvoor in eerste instantie finan-
ciën zijn gevonden in niet-uitgegeven geld tijdens de 
coronaperiode. De cantorij staat inmiddels, maar is 
nog niet voldoende robuust. Al een aantal keren is 
een bijdrage geleverd aan een viering, die positief 
ontvangen is. Onlangs was er voor het eerst een 
breder gevormd gemeentekoor en werd de ge-
meente uitgenodigd om samen met hen meerstem-
mige liederen en canons te zingen. Het oordeel hier-
over was gemengd: enerzijds klonk het prachtig, an-
derzijds was het voor sommige gemeenteleden veel 
en ingewikkeld. Het gemeentekoor zelf heeft met 
plezier gezongen. De kerkenraad is benieuwd welke 
vorm er in de experimenteerperiode nu uitgepro-
beerd gaat worden. 
 

6. Samenwijks werken in de stad 
Enige tijd geleden is op centraal niveau het woord 
‘samenwijks’ ingevoerd: samenwerking tussen de 
drie wijken Drieklank, Jozefkerk en Vredenoord. 
Daarmee is het woord ‘bovenwijks’ dat eerder in ge-
bruik was, naar de achtergrond gedrongen. Dat 
woord riep associaties op met: Het is niet meer van 
ons, van de wijken. Hoewel dat niet klopte, is het be-
ter om woorden te gebruiken die de onderlinge sa-
menwerking aanduiden. Voorbeelden van samen-
wijks werken zijn het nieuwe team uitvaartbegelei-
ding en de manier waarop Daniël Kehanpour met de 
wijken aandacht geeft aan de oudere jeugd en de 
middengeneratie. De diaconie werkt al langer op 
veel fronten samenwijks. 
De wijkkerkenraad staat positief tegenover deze sa-
menwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Pinkstergemeente de Ontmoeting 
Pinkstergemeente De Ontmoeting heeft opnieuw 
een jaarcontract afgesloten met het College van 
Kerkrentmeesters voor huur van de Opstandings-
kerk. De Ontmoeting is een enthousiaste en groei-
ende gemeente. Als Vredenoord op zondagmorgen 
in de Adventskerk viert, kan de Pinkstergemeente in 
de ochtend terecht in de Opstandingskerk. Als Vre-
denoord in de Opstandingskerk viert, verhuist de 
Pinkstergemeente naar ’s middags 15 uur. Zij moe-
ten dan wekelijks hun eigen opstelling en geluids- en 
muziekinstallatie opbouwen en weer afbreken. Vanaf 
2023 is er dus ook voor de Pinkstergemeente een 
flinke verandering: altijd naar de middag. 
 
Tot slot 
Het afgelopen jaar hebben zowel de voorgangers, 
als veel gemeente- en kerkenraadsleden zich enorm 
ingezet. We zijn blij met de vele mensen die na co-
rona zijn teruggekeerd naar de fysieke zondagse 
kerkdiensten en ook met de grote groep mensen die 
trouw thuis de vieringen volgt. Samen blijven we 
vormgeven aan onze wijkgemeente in de ontwikke-
lingen die op ons af komen. 
 
Gelegenheid tot het stellen van vragen 
Als u vragen hebt over deze brief of in gesprek wilt 
over andere zaken die Vredenoord betreffen, dan 
kunt u terecht op dinsdagavond 28 juni, van 20.00 
tot 21.30 uur in de Opstandingskerk.  
Een aantal kerkenraadsleden zal dan aanwezig zijn. 
 
Wijkkerkenraad Vredenoord, 
Jenneke Netjes, voorzitter 
E-mailadres: voorzitter@vredenoord-assen.nl 
 
 
 
 


