
Verslag van de gemeentevergadering wijkgemeente De Drieklank Assen op 3 november 2016 in
de Kloosterveste.

Aanwezig zijn 60 gemeenteleden, onder wie mevrouw Thilla Franken, voorzitter AK, en de heer 
Albert Lammers, lid AK.
Bericht van verhindering is ontvangen van één gemeentelid, de heer Van der Woude, en twee 
kerkenraadsleden, de heer Mulder en mevrouw Schut.

De voorzitter van de kerkenraad van de wijkgemeente De Drieklank, de heer Henk Dimmendaal, 
opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. De wijkgemeente heeft drie ‘vierplekken’, De 
Bron, De Ontmoeting en De Slingeborgh; vanavond gaan we vooral met elkaar in gesprek over het 
kerkzijn in De Ontmoeting/Kloosterveen.
Voordat we in gesprek gaan is het goed om stil te staan bij wat ons bindt, waarom we elkaar 
ontmoeten. Onze predikant Harry Harmsen zal ons vanuit zijn pastorale taak hierbij bepalen.

Ds. Harry Harmsen leest Filippenzen 1 vers 3 tot en met 11. Naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte 
geeft hij aan dat wij ons wel eens zorgen maken over de gemeente. Dat is niet erg als je er maar niet 
in blijft steken, maar je erdoor laat inspireren, omdat er zo veel meer aan goede dingen en kansen 
zijn. Paulus wijst erop dat de gemeente vooral Gods werk is, niet ons project maar ten diepste zijn 
bouwwerk. Dat helpt om de kerk niet als een zware last te zien, maar als een uitdaging om dankbaar 
te zijn voor de mensen en samen met hen te zoeken naar hoe dit goede nieuws gestalte kan krijgen, 
ook in Kloosterveen. Vervolgens gaat ds. Harry Harmsen voor in gebed (zie voor de totale inleiding 
bijlage 1 bij dit verslag).

De voorzitter licht toe dat er twee redenen zijn waarom we deze gemeentebijeenkomst hebben 
georganiseerd:
1. De kerkenraad wil zich naar de gemeente verantwoorden voor de ontwikkelingen rond de 

bouwplannen in combinatie met COG-Drenthe: wat is er gebeurd en hoe kan het dat de plannen 
nu toch niet gerealiseerd worden. Daarna is er alle ruimte voor reacties en het stellen van vragen.

2. Het tweede deel van de avond willen we graag besteden aan het in alle openheid nadenken en 
spreken over hoe we met elkaar de toekomst zien van het gemeentezijn in Kloosterveen, dan wel
Assen in het algemeen. 
Voor het leiden van de gesprekken hierover hebben we Jenneke Span gevraagd. Zij is als 
gemeenteadviseur vanuit de landelijke PKN betrokken geweest bij de begeleiding van de fusie en
kent onze gemeente goed.

Plannen nieuwbouw COG Drenthe / PGA
Henk Dimmendaal memoreert de hele gang van zaken rond de plannen van de nieuwbouw COG 
Drenthe in Kloosterveen en de mogelijke samenwerking hierin met de Protestantse Gemeente Assen. 
In vogelvlucht loopt hij alle stappen door, die op dit gebied het afgelopen jaar zijn gezet (zie hiervoor 
bijlage 2 bij dit verslag). Hij concludeert en vertolkt daarmee ook het gevoel van de wijkkerkenraad dat
we betreuren dat het allemaal zo gelopen is. Enerzijds omdat de plannen nu niet doorgaan, maar ook 
de manier waarop dit allemaal gegaan is, is niet iets waar we trots op zijn.

Vervolgens is er gelegenheid voor het stellen van vragen; hierbij komt aan de orde:

 De (burgerlijke) gemeente Assen wilde niet meewerken aan gezamenlijke bouwplannen omdat 

men vindt dat er in de wijk Kloosterveen voldoende ruimte is voor maatschappelijke 
voorzieningen en dus ook voor een kerk; hiermee hoefde naar het oordeel van de gemeente dus 
geen rekening te worden gehouden in de nieuwbouw van de school. Dat als gevolg van deze 
plannen de gemeente een huurder zou verliezen, Kloosterveste wordt immers van de gemeente 
gehuurd, zou in de overwegingen een rol gespeeld kunnen hebben. 
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 De AK heeft de intentie uitgesproken dat er in de toekomst nog samenwerking mogelijk is met de 

school. Dit kan omdat, als het gebouw er eenmaal staat, het schoolbestuur de mogelijkheid heeft 
om (delen van) het gebouw te verhuren aan andere partijen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid
van het schoolbestuur. Er is dan sprake van een nieuwe situatie. Op dit moment ligt er echter een
besluit van de AK dat de PGA niet actief investeert in de bouw van de school, waardoor er in de 
bouw geen rekening wordt gehouden met de wensen die wij hadden. 

 Het huurcontract van de huidige kerkzaal en bijbehoren loopt af per 1 december 2020; als we het 

contract tot deze datum uitdienen krijgen we korting op de huur. Het is mogelijk de huur per 
1 december 2018 te beëindigen; dan betalen we de volledige huurprijs. Als we dit laatste willen, 
moeten we voor 1 december 2017 de huur opzeggen. 

 Kloosterveen is destijds begonnen in de gymnastiekzaal van een school. Vanaf het begin was 

duidelijk dat dit tijdelijk zou zijn: er zou een multifunctionele accommodatie komen, waarin ook 
ruimte zou zijn voor de kerk. Dit zou in 2004 gereed zijn; dat is 2010 geworden. De kerk in een 
gymnastiekzaal met wandrekken en touwen aan het plafond was geen ideale situatie. De huidige 
zaal voldoet beter; bovendien hebben we permanent de beschikking over de consistorie.

 De kerkenraad heeft vorig jaar in eerste instantie afwijzend gereageerd op de bouwplannen 

omdat er onvoldoende draagvlak zou zijn; later is dit besluit herroepen. Waarom?
De discussie hierover is meerdere keren gevoerd. Er moest onder grote tijdsdruk in de toch al 
drukke decembermaand een besluit worden genomen. Naderhand heeft de kerkenraad een 
gesprek gevoerd met de bestuurder van COG waarin deze  bijna alle vragen die in de kerkenraad
en de wijkgemeente leefden, beantwoordde. Op grond hiervan heeft de kerkenraad zijn eerder 
genomen besluit heroverwogen en besloten alsnog in stemmen met deelname in de nieuwbouw.
De voorzitter geeft aan dat de hele gang van zaken ook voor de kerkenraadsleden een worsteling
is geweest. Het was niet gemakkelijk, ook door de tijdsdruk. We hebben ons best gedaan.

 Jan Ridderbos deelt mede dat het College van Kerkrentmeesters (CvK) de huur van 

Kloosterveste per 12 december 2018 wil opzeggen; dit zal ook gebeuren. Hij heeft daarom 
besloten terug te treden uit het College. Hij roept op naar de AK uit te spreken dat er in 
Kloosterveen een plek moet blijven en roept op samen een fonds in het leven te roepen om dit te 
financieren. De kerk wordt steeds rijker en wil dit desondanks niet financieren.
De voorzitter geeft aan dat hem over het concreet opzeggen van de huur niets bekend is. 
Bovendien beslist niet het CvK maar de AK hierover. We zitten hier vanavond juist bij elkaar om 
te bespreken hoe we een levenskrachtige gemeente kunnen zijn en blijven.
De heer Albert Lammers, AK, geeft aan dat dit absoluut niet aan de orde is. De AK werkt aan een 
beleidsplan voor de komende jaren; dit is nog in ontwikkeling. Een belangrijk punt daarin is dat er 
ruimte moet zijn voor vernieuwing; er ligt een opdracht aan het CvK om daarvoor geld vrij te 
maken. Mevrouw Thilla Franken, voorzitter AK, reageert in soortgelijke zin.
Opgemerkt wordt dat het denken over de toekomst niet staat of valt met het gebouw, al heeft het 
er wel mee te maken. Er is op dit moment geen intentie om de huur op te zeggen. Als ‘de kerk 
leegloopt’ ontstaat er een andere situatie; hoe dit te voorkomen is nu juist het onderwerp van 
gesprek straks. Het gaat erom hoe we met elkaar de kerk van de toekomst vorm kunnen geven; 
hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kerk groeit. We moeten initiatieven ontplooien om van deze 
kerk een mooiere kerk te maken.

 Kon het COG weten dat de gemeente problemen zou maken over de gezamenlijke bouw? 

Waarschijnlijk niet. Het COG had ook een belang bij de samenwerking en heeft daarom alles uit 
de kast gehaald om de gemeente over de streep te trekken. Als dat niet lukt, dan houdt het op. 
Het COG heeft de gemeente wel nodig om een bouwvergunning af te geven.



Toekomst Kloosterveen
Bij de voorbereiding van deze gemeentebijeenkomst hebben we heel duidelijk gezegd dat we niet 
willen blijven hangen in het gebeuren rond de nieuwbouwplannen. Uiteindelijk hangt de manier 
waarop we uiting aan ons geloof willen geven en kerk willen zijn, niet af van het gebouw. Bovendien is 
dit iets waar we allemaal mee te maken hebben en deel van uit maken. Om het gesprek hierover vorm
te geven hebben we gevraagd aan Jenneke Span, gemeenteadviseur om ons hier in te ondersteunen.

Jenneke Span licht toe dat het de bedoeling is te bespreken hoe we hier in Kloosterveen gemeente 
willen zijn, hoe kijken we naar de toekomst. We nemen daarbij als uitgangspunt wat er goed gaat.
De vergadering wordt onderverdeeld in elf groepen. Daarin vertellen de deelnemers elkaar concrete 
gebeurtenissen waarin zij de gemeente en haar belang hebben ervaren. Daarnaast: wat is de parel: 
waar draait het om. En: wat is de rode draad voor het gemeente zijn in deze verhalen. Vervolgens 
bespreken zij aan de hand van de rode draad die zij hebben gevonden, wat dit betekent voor:
a. Beleving/invulling vieringen.
b. Gevoel van betrokkenheid bij wijkgemeente.
c. Omzien naar elkaar.
d. Middengeneratie.
e. Wat gebeurt er in de wijk om ons heen waar wij bij betrokken kunnen worden of iets zouden 

kunnen betekenen?

In antwoord op de vraag wat de concrete gebeurtenissen zijn, waarin men het belang van de 
gemeente heeft ervaren, wat zijn de zogenaamde parels in de wijkgemeente in Kloosterveen, wordt 
het volgende genoemd:

 The Passion, de musicals.

 De variatievieringen, de kindernevendienst, de aardappelactie, de peuter- en kleuterdienst, de 

oudernevendienst in de kinderdienst, de tienerdienst; als kinderen en ouders uit volle borst 
meezingen; de losse/informele sfeer; de viool van Els Veltheer; dienst in Kloosterakker; 
traditionele viering; herkenbaarheid in vieren.

 De Presentactiviteiten, World Servants, het clubkamp.

 Het startweekend, koffiedrinken door de week.

 De overtocht van de gymzaal naar de MFA.

 Omzien naar elkaar; gemeenschapsgevoel, saamhorigheid; beleving, blijheid; je welkom voelen; 

een warm thuis, een zorgzame kerk; gezelligheid.

 Er zijn veel jonge gezinnen; er is veel potentie, diverse leeftijdscategorieën.

 Er zijn veel mensen betrokken bij de kerk; de inzet van mensen en een bijdrage leveren aan de 

kerk.
 Een naar buiten gerichte kerk.

Als rode draad wordt het volgende genoemd:
 Samen dingen doen, ook buiten de kerkdiensten om; omzien naar elkaar.

 Gemeenschap, verbondenheid, betrokkenheid; je verbonden voelen en kunnen/willen meedoen.

 Elkaar kennen; elkaar leren kennen kost inspanning.

 Je eigen plek; goed en gezellig.

 Invullen en beleven van de vieringen; geraakt worden.

 Dat er ‘andere’ mensen in de kerk komen.

 Variatievieringen; overstapdienst, waarbij iedereen betrokken is.

 Pionieren.

Voor de vervolgbespreking kreeg elke groep een groene, rode en witte kaart. Bij elk onderdeel gaf 
elke groep aan wat dit voor hen betekent: 



 groen: hebben we besproken; zeer van belang.

 Rood: niet van belang.

 Wit: van belang, niet aan toe gekomen om te bespreken.

Wat betekent dit voor:
Beleving/invulling vieringen, 11 groene kaarten:

 (Meer) variatievieringen; tienerdiensten, meer reuring in de dienst.

 Viering = feestje, kort maar krachtig, ongeveer een uur / Lichtere diensten, bekende muziek, niet 

zo zwaar op de hand.
 Muziek/combo / Tempo van muziek en van de viering / samen zingen.

 Vrolijk – af en toe ingetogen.

 De kerk uit met een klassieker, die je lekker kunt meezingen en in je hoofd houdt.

 Suggestie: 1 x per maand nieuw lied aanleren.

 Professionals die meer aansluiten bij de verschillende doelgroepen/leeftijdscategorieën.

 Een plek/vierruimte in Kloosterveen, meer identiteit (goed en gezellig).

 Inspiratie, voorbeeld Elly Veldman: uitnodigen van daklozen voor je verjaardag.

 Verhalen uit de Bijbel die een betekenis hebben voor nu.

 Dat je geraakt wordt in een kerkdienst. Nadruk op beleving, maar ook dat je inhoudelijk iets 

meeneemt:
- bij bepaalde liederen en muziek;
- actualiteit benoemen;
- zelf voorbeden doen met lichtjes;
- moment van stilte na verkondiging;
- uitleg van de Bijbel naar nu en je eigen leven.

 Gastvrij zijn.

 Samen eten in de vastentijd.

Gevoel van betrokkenheid bij wijkgemeente, 10 groene en 1 witte kaart:

 Kaars aansteken tijdens het gebed / voor elkaar.

 Met elkaar koffiedrinken na de kerkdienst.

 Nevendienst voor ouderen in kinderdienst.

 Als kinderen (en volwassenen) uit volle borst meezingen.

 Als de tienerdienst een kerkdienst organiseert.

 Musicals, waaronder The Passion.

 Viool van Els Veldheer.

 Buiten de dienst om dingen doen.

 Actief op elkaar afstappen.

 Nieuwe mensen welkom heten.

 Het is bij ons wat losser/informeler.

 Leegloop: verdwijning middengeneratie en kinderen.

 Verandering van belevingswereld.

 Stichting Present, World Servants, The Passion, clubwerk.

Omzien naar elkaar, 11 x groen:

 Belangrijk onderdeel van gemeente zijn.

 Lief en leed delen.

 Kaarsje aansteken voor iemand.

 Aandacht voor de 20-minners.



 Elkaar helpen bij bijvoorbeeld overlijden.

 Natuurlijk gegroeid om elkaar te helpen.

 Nevendienst voor ouderen in kinderdienst.

 Musicals, waaronder The Passion.

 Stichting Present, World Servants, Buurtteam.

 Diaconie: kerstpakketten, Sinterklaas, vakantiegeld delen, problemen signaleren in de wijk, 

spontane acties voor AZC, hulpverzoeken.
 Kloosterakker: met behulp van club? Palmpasen.

 Woensdagochtend koffiedrinken met elkaar inclusief middengeneratie.

 Goed in de gaten houden, met name als mensen afhaken.

 Pastoraal team.

Middengeneratie, 4 x groen, 7 x wit:
 Waarom worden onze kerken kleiner; middengeneratie kom je niet tegen in de kerk.

 Wel bij peurter-/kleuterdiensten en schoolkerkdiensten.

 Deze groep moet echt uitgenodigd worden.

 Meer samen doen (samen en doen), bijvoorbeeld fietsen, wandelen, eten.

 Iets organiseren voor de ouders van de clubleden.

 Ze zijn benaderd om samen over geloof te praten.

 Kroegentocht.

 Kringgesprekken door pastoraat.

 Gespreksgroep 25 – 40 jaar.

Wat gebeurt er in de wijk om ons heen waar wij bij betrokken kunnen worden of iets zouden kunnen 
betekenen; 5 groen, 5 wit, 1 rood:
 Diaconale inzet, signaleren armoede en probleemsituaties / kerstpakketten, Sinterklaas, 

vakantiegeld delen, Kloosterakker: maaltijd organiseren voor de wijk.

 Persoonlijk pastoraat.

 Present, AZC, Voedselbank, World Servants, Buurtteam

De conclusies van de verschillende groepen zijn opgenomen in bijlage 3 bij het verslag.

De vergadering wordt besloten met het zingen van lied 89 uit Zingende Gezegend.
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