
Werkverslag seizoen 2017-2018 – Harry Harmsen

I. INLEIDING
Afgelopen seizoen was er voor mij een bijzonder hoogtepunt: mijn 25-
jarig jubileum in Assen. Hoewel ik aanvankelijk daar niet veel aandacht
aan wilde besteden, kijk ik met veel dankbaarheid terug op de prachti-
ge zondag (en de dagen daar omheen) van 28 januari.  Want wáár
werd wat een goede collega voor die tijd tegen mij zei: “je moet men-
sen ook eens de kans geven hun waardering voor jou te laten blijken.”
Veel liefde en warmte heb ik (en Ellen) ervaren van gemeente, kerken-
raad en collega's. En altijd mooi als dat uitgesproken wordt in goede
woorden, in zeer royale en verlegen makende cadeaus, in op de hak
nemende en mijn zwakheden ten toon spreidende liederen.

Als predikanten werkten we dit seizoen met de (door de kerkenraad
18-04-2017 vastgestelde) herziene taakverdeling. Voor mij betekende
dat met name geen zitting meer in (het moderamen van) de Algemene
Kerkenraad,  meer aandacht  voor  pastoraat,  bemoeienis  met  jeugd-
werk (m.n. 8-12 jaar).

Over het geheel genomen kan ik zeggen dat de herziene taakverdeling voor mij gewerkt heeft en
dat ik dat een verbetering vond in mijn werksituatie. Ik heb meer de dingen kunnen doen die pas-
sen bij mijn kwaliteiten en interesses.

II. WERKZAAMHEDEN
1. Kerkdiensten

In 39 kerkdiensten ging ik voor, als volgt:
a. 31 hoofddiensten, waarvan

– 18 in De Ontmoeting, 11 in De Bron, 1 in De Slingeborgh, 1 in de Adventskerk
In deze hoofddiensten zaten de volgende 'bijzonderheden':
* 3 diensten van Schrift en Tafel
* 3 doopdiensten met telkens 1 dopeling
* 1 afscheid en bevestiging ambtsdragers
* kerstdag
* oudejaarsavond
* twee diensten in het paastriduum: witte donderdag + paasmorgen
* 1 duurzaamheidsdienst
* Israelzondag
* de dienst op nationale bijbelzondag 
* de dienst rond Allerheiligen
* 2 variatiediensten (waarvan één kerstdag)
* 1 dienst in de serie 'Bizarre bijbelverhalen'
* 1 soepeldienst
* 1 schoolkerkdienst
* 1 jubileumdienst i.v.m. mijn 25-jarig predikant-in-Assen-zijn

b. 0 huwelijksdiensten
c. 6 uitvaartdiensten
d. 1 dienst op Witterzomer
e. 1 slotviering tijdens de bezinningsdag van de wijkkerkenraad

Opnieuw werkte ik met veel voldoening aan de kerkdiensten. Ik blijf er veel tijd in steken, en zowel
de voorbereiding als het voorgaan zelf kosten mij aardig wat energie, maar wat mij betreft is het dat
zeker waard.
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Belangrijk hoogtepunt was uiteraard 'mijn' jubileumdienst, vooral
door de inzet van anderen, onder wie Karin van Goor en Ingrid
Meier bij  name genoemd moeten worden., zonder alle anderen
die zich hebben ingezet om deze dag voor ons tot een feest te
maken, tekort te willen doen. 

Extra dit seizoen was de bezinning op het avondmaal. Inhoudelijk
zouden we als predikanten extra aandacht aan het  avondmaal
geven door de bezinning in de diensten op een aantal aspecten.
Qua vorm van vieren zouden we experimenteren.
Voor het inhoudelijke gedeelte maakte ik de opzet, met sugges-
ties voor Schriftlezingen bij de thema's die vooral uit het Lima-rap-
port kwamen. In overleg met de diaconie, i.c. Gerrit Drogt, kozen we voor de diverse vormen.
Ik vond het een geslaagd project, al blijf ik het gevoel houden dat de inhoudelijke bezinning te wei -
nig accent heeft gekregen in het geheel. Zelf vond ik dat het meest interessante stuk en ik heb ook
mijn best gedaan om in de diensten een aantal aspecten van het avondmaal voor de gemeente in
het licht te stellen. Maar of dit bij kerkenraad en gemeente ook zo geland is…?
Wel mooi dat we qua vormen nu gaan werken met meer variatie.

Weer prachtig om te doen: het paastriduum. Organisatie met een heel kleine werkgroep dit keer
(Margot Rijnbeek, PvdP, HH). Ik verzorgde o.a. de redactie van het liturgieboekje dat door Jan
Gommer in elkaar gezet is.

Leuk om te doen was de soepelviering, samen met anderen voorbereid.

Veel plezier beleefde ik aan de schoolkerkdienst met Het krijt (nadat ik die een aantal jaren niet
had gedaan), met de voorbereiding met de mensen van de school, en het vooraf een paar ochten -
den op Het krijt rondlopen en alle groepen daar langsgaan.

In de veertigdagentijd hadden we in Kloosterveen het hongerdoekproject, met het door gemeente-
leden geschilderde hongerdoek en de door Jan Ridderbos en Ingrid Meier verzorgde 40dagenka-
lender. Een mooi project, jammer dat ik maar weinig in de zondagse diensten voorging in deze pe-
riode. Met Jan Ridderbos had ik een mooi gesprek als voorbereiding van een van de diensten. We
zouden er nog eentje hebben…

In de verslagperiode heb ik één bizarrebijbelverha-
lendienst  gedaan  (aug.  2017),  over  de  dochters
van Lot. Was niet van tevoren gepland in het hele
schema, maar omdat ik dit project zo leuk vond en
ik  al  een dienst  over Lot  en Sodom had gedaan
vóór de vakantie, besloot ik om nóg een keer bizar
te doen.

Afgelopen seizoen voor mij meer uitvaartdiensten
dan voorgaande jaren (waarvan er overigens maar
twee 'echt' voor mensen uit De Ontmoeting waren,
anderen waarneming of op verzoek). Een uitvaart

komt er altijd 'tussendoor' en is daardoor een inbreuk op het dagelijks werk. Niettemin vind ik het
elke keer weer bijzonder om een uitvaartdienst samen met nabestaanden voor te bereiden en ver -
volgens voor te gaan.

Op sommige diensten kreeg ik extra positieve reacties, zoals bijvoorbeeld de doopdiensten, oude-
jaarsavonddienst,  de duurzaamheidsdienst,  de bizarre-bijbelverhalen-dienst, de soepeldienst,  de
schoolkerkdienst. Ook is er meestal veel waardering voor de uitvaartdiensten.

Het contact met de leiding van de kindernevendienst beperkte zich dit seizoen vooral tot contacten
via de mail.
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Ook afgelopen seizoen werkte ik weer mee aan Notenkraker, dat is het computerprogramma dat
gebruikt wordt om de liederen voor de beamer in powerpoint te zetten. Ik voerde weer een aantal
nieuwe liederen in. Ik 'stuur' beamteams en predikanten in Assen  'aan' m.b.t. Notenkraker. Overi -
gens is er een landelijke groep rond Notenkraker, dus dit werk doe ik niet alleen voor Assen, en
wat anderen elders doen komt weer ten goede aan Assen.

Afgelopen seizoen rondde ik verder (bijna helemaal) het regelen van de licenties voor het beamen
van de liederen in de kerkdiensten af. Ook de streaminglicenties kwamen daar nog bij. In het nieu-
we seizoen volgen de puntjes op de i, en dat wil vooral zeggen dat vooral het kerkelijk bureau dit
nu voortaan gaat regelen.
Wel heb ik op me genomen voor een van de licenties voor het beamen van liederen bij te houden
en te rapporteren welke liederen gezongen worden in de diensten in De Bron en De Ontmoeting.
Concreet betekent dat dat ik elke week de orden van dienst napluis op mogelijk te rapporteren lie -
deren en die digitaal rapporteer. Dit kost niet veel tijd, maar zou intussen ook door een vrijwilliger
gedaan kunnen worden.

Bij het maken van de kerkdienstroosters had ik een relatief groot aandeel: maken van schema's,
plaatsen op internet, bijhouden veranderingen, overleg met Bep Schollaardt elk kwartaal.

 
2. Pastoraat

Ik had in totaal 110 pastorale contacten. De meeste in de vorm van bezoek, thuis, in ziekenhuis,
verpleeghuis of revalidatiecentrum; andere via mail of brief of telefoon of een gesprek elders.
Het ging om allerlei soorten contact: kennismaking, bezoek bij ziekte, uitvaartvoorbereiding, bege-
leiding na overlijden, doopvoorbereiding, huwelijksvoorbereiding, vragen op het gebied van geloof
en kerk, levensvragen. 

Bij de herziening van de taakverdeling predikanten was o.a. afgesproken dat ik meer pastoraat zou
gaan doen. Dat is gelukt, want in vergelijking met vorig seizoen is het aantal pastorale contacten
met ongeveer 20% toegenomen en qua aandeel in bestede werktijd met ongeveer 30%.

Het pastorale werk in Kloosterveen doe ik als lid van
het Pastoraal Team De Ontmoeting. Omdat de leden
van dit team in principe gelijkwaardig zijn, kan ik als
predikant  rustig  veel  pastoraal  werk  aan  dit  team
overlaten. Mijn specifieke pastoraat ligt vooral rond
ziekte en sterven.
Het team functioneert ook als overleg-, bezinnings-
en onderlinge steungroep. Ook dit seizoen hield het
team weer een bezinningsmiddag, dit keer o.l.v. Ani-
ta Akkerman. Helaas was ik op het laatste moment
verhinderd mee te doen.

Groepspastoraat in de vorm van een ontmoetingsbijeenkomst heb ik ook dit seizoen niet gedaan,
omdat er onvoldoende belangstelling was voor de door mij aangeboden mogelijkheden.

Wel deed ik weer mee aan een van de zgn. 'appeltaartochtenden' voor mensen die 80 jaar en ou-
der zijn en in een bepaalde periode hun verjaardag beleefden. Ik hield er een korte inleiding.

Ook was ik enkele keren aanwezig bij de koffieochtend op woensdagmorgen in De Ontmoeting.

3. Diaconaat
Als predikant maak ik deel uit van de diaconie. Mijn diaconale activiteiten beperken zich tot het
meedoen met de vergaderingen, meedenken en soms adviseren.
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4. Vorming en toerusting 
Opnieuw gaf ik leiding aan de (kleine) kring van dertigers met wie ik al sinds 2007 optrek (ooit be -
gonnen als belijdeniskring, intussen niet meer met alle deelnemers van toen). Het is in de loop der
jaren een hecht groepje geworden en het mooie is dat de deelnemers deze kring ervaren en be-
schouwen als een stukje gemeente-zijn; voor de meesten vaak het enige stukje. Bijzonder om daar
als zestiger deel van te mogen uitmaken.

5. Jeugd- en jongerenwerk
Door  de  herziening  van  de  taakverdeling  predikanten
kreeg  ik  weer  wat  meer  verantwoordelijkheid  voor  het
jeugdwerk,  m.n.  voor  de  8-12  jarigen.  Maar  heel  veel
praktisch werk in dezen heb ik niet gedaan. Misschien ook
wel  omdat  het  jeugdwerk  zichzelf  zo goed redt?  Ik  be-
zocht het clubkamp. Als 'voorbereiding' op de schoolkerk-
dienst met Het krijt liep ik twee morgens op school rond
om daar alle groepen te bezoeken.

6. Apostolaat en oecumene
Onder dit kopje schaar ik werkzaamheden die vooral met 'kerk naar buiten' of 'kerk en samenle -
ving' te maken hebben. In het afgelopen seizoen was dat met name:
– mijn meedoen met de PGA-werkgroep economie en geloof. Ik deed mee met de vergaderingen
en verzorgde daarvoor ook dit seizoen weer telkens het ongeveer eerste uur met een bezinnings-
onderwerp. Dat werd goed ontvangen en er ontstonden boeiende gesprekken. Verder deed ik mee
met het bedrijfsbezoek bij warenhuis Vanderveen in Assen, en bezocht ik de Dankdaglezing. 
De (voorbereidingen voor de) duurzaamheidsdienst had ik al onder 1 genoemd;

7. Gemeenteopbouw
Hopelijk is alle werk dat ik doe gemeenteopbouwend. Specifiek versta ik er vooral onder: het syste-
matisch en opzettelijk eraan werken om de gemeente te ontwikkelen in de richting die we wensen.
Kortom, om de gemeente meer gemeente van Jezus Christus te laten zijn.
Het afgelopen seizoen viel in deze rubriek met name het meedoen met de informatiebijeenkomsten
rondom het rapport van de werkgroep 'toekomst Kloosterveen', die zich bezighield met hoe we in
Kloosterveen verder kunnen met name met de middengeneratie en de vieringen.
In de bezinningsmomenten tijdens de vergaderingen van de kleine kerkenraad probeer ik ook vaak
gemeenteopbouwend in bovengenoemde zin bezig te zijn.

 
8. Publiciteit

Samen met de werkgroep communicatie in de wijkgemeente (waarvan ik voorzitter ben) heb ik ge-
probeerd de communicatie in en van De Drieklank te behartigen.
Ik ben het aanspreekpunt in onze wijk voor communicatie, en zodoende wordt ik betrokken bij o.a.
website, Kerkblad (wijkberichten), zondagsbrief, gemeentegids.

Zelf  ben ik daarnaast ook praktisch bezig geweest met de website van De Drieklank, m.n. het
plaatsen van content, soms iets technisch.

Ook verzorgde ik de inhoud van de kerst- en paasfolders, overlegde met de vormgever, stuurde de
bezorgteams aan.

Uiteraard leverde ik telkens mijn aandeel aan de wijkberichten in het Kerkblad. I.v.m. vakantie van
Kunnie Lok verzorgde ik een keer de totale wijkberichten (eindredactie)
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Voor de kerstpagina van de kerken in Assen in de Asser Courant leverde ik de kopij van De Drie-
klank aan. Voor de paaspagina had ik overleg met de coördinator.

Ik verzorgde de kerkdienstroosters van De Bron en De Ontmoeting op internet, samen met dege-
nen die hun eigen deel daarvan invullen.

Ik maak deel uit van de werkgroep communicatie van de PGA die zich bezighoudt met beleid en
met Kerkblad, website, nieuwsbrief, app en overige p.r. Zelf ben ik ook praktisch bezig geweest
met de website van de PGA, m.n. met het plaatsen van content, soms iets technisch.
Ik verzorgde de digitale Nieuwsbrief van de PGA (techniek, vormgeving en inhoud). Als achter-
wacht voor dit werk heb ik intussen Jan Koning bereid gevonden.
Ook zorgde ik voor de AppProtestant voor de PGA (techniek en inhoud).
Samen met Bert Altena organiseerde ik een bijeenkomst voor de werkgroep en de mensen uit de
wijken die zich met communicatie bezig houden.
Ik was aanwezig op de AK-vergadering waarin het onderdeel p.r. uit het beleidsplan besproken
werd.

Voor het Kerkblad schreef ik -op verzoek- een hoofdartikel over mijn preekvoorbereiding.

Communicatie vind ik een boeiend terrein. En een belangrijk aspect van het kerkenwerk. Daarom
goed dat dat een van de aandachtspunten voor een van de predikanten (ondergetekende) is. Tege-
lijkertijd zou gevraagd kunnen worden of bepaalde dingen ook niet door vrijwilligers gedaan zouden
kunnen worden. In de werkgroepen communicatie gebeurt dat deels gelukkig al, maar sommige
van mijn werkzaamheden zouden net zo goed of zelfs beter door anderen gedaan kunnen worden.
Vrijwilligers zijn echter niet gemakkelijk te vinden, bovendien vind ik het zelf ookwel erg leuk…

Extra dit seizoen was -omdat ik daarvoor werd gevraagd- het schrijven van een artikeltje n.a.v. mijn
coachtraject vorig seizoen voor de lustrumglossy van Ruimzicht, die september 2018 verschijnt.

9. Bestuur en organisatie

Hieronder valt – al het werk voor de
wijkkerkenraad (incl. moderamen);
– mijn werk als afgevaardigde naar
de  classis  namens  de  wijkkerken-
raad (intussen gestopt wegens reor-
ganisatie classes)
– al mijn eigen organisatie, planning

en administratie

In dit seizoen is de AK er (na 5 jaar) voor mij afgevallen, in het kader van de herziene taakverde-
ling. Best wel lekker.

 
10.Eigen spiritualiteit

Je eigen spiritualiteit onderhouden is essentieel voor een predikant. Hoe zou je voor de ziel van
een ander kunnen zorgen als je niet ook voor je eigen ziel zorgt?
Ik deed dat door tijd te nemen voor persoonlijke bijbellezing, meditatie en gebed. Ook las ik enige
'spirituele lectuur'. Bovendien nam ik deel aan paar avonden 'biblioloog' o.l.v. Auckjen Ridderbos:
een soort laagdrempeliger vorm van bibliodrama; boeiend en inspirerend; en weer een andere ma-
nier van bezig zijn met je spiritualiteit.
Al met al besteedde ik dit seizoen wel minder tijd aan mijn spiritualiteit dan ik gewenst had.

 
11.Lezen en studeren

Hieronder vallen het lezen van kerkelijke en aanverwante bladen, en het lezen van vaktijdschriften
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en theologische literatuur. Verder het deelnemen aan cursussen, conferenties en studiedagen. En
uiteraard de permanente educatie

Dit seizoen heb ik niet deelgenomen aan de permanente educatie Ik had het druk genoeg met al
mijn werkzaamheden, maar ook kon ik niet meteen interessante dingen vinden in het cursusaan-
bod. Daarmee bedoel ik niet dat er op zich geen interessante dingen tussen zouden zitten, maar
wel dat ik ze niet relevant en interessant genoeg vind om er mijn tijd en energie (en geld!) aan te
besteden.
September 2017 is er een nieuwe 5-jarige cyclus van de PE begonnen (als de pensioenleeftijd
straks niet nogmaals verhoogd wordt, voor mij de laatste). Dat betekent dat ik opnieuw een studie-
plan moet maken. Dat heb ik (nog?) niet gedaan. Zoiets kost mij veel tijd en denkwerk, ik weet ook
niet zo goed waar ik me op moet focussen en welke doelen ik moet nastreven. Van het nieuwe PE-
aanbod werd ik ook nog niet meteen dolenthousiast, maar als het goed is ontwikkelt dat nog meer
in de loop van de tijd (ik bedoel dat aanbod, over mijn enthousiasme kan ik in dezen slechts hoop
koesteren…).

In dit seizoen nam ik verder deel aan:
– een avond van het Oecumenisch leerhuis: Kick Bras over mystiek
– een lezing van Jean Jacques Suurmond over zijn boek God zijn in de popupwinkel Mooi Verhaal
– een lezing van Cees den Heijer over zijn boek Jezus, een mensenleven in de popupwinkel Mooi
Verhaal
– een masterclass van het Nederlands Bijbelgenootschap over Bijbelvertalen, i.h.b. over de revisie
van de NBV
– een 'proeverij' intervisie met de werkgemeenschap van predikanten

Studeren vind ik fijn en belangrijk. Ik heb het nodig om geïnspireerd te blijven, om nieuwe impulsen
op te doen, om theologisch bij de tijd te blijven. Echter, in de praktijk blijkt studeren een stiefkindje:
ik kom er te weinig aan toe.
Komend seizoen ga ik in elk geval meedoen met het  pastoresleerhuis van de provinciale werk-
groep Kerk en Israël in Groningen-Drenthe. Een serie van 7 ochtenden over het boek van Abraham
Joshua Heschel, De Profeten.
Verder wil ik proberen toe te komen aan het lezen van enkele theologische vakboeken.

12.Overige werkzaamheden
Hieronder valt bijvoorbeeld:
–  redactielid  (webredacteur)  Handelingen,  tijdschrift  voor  praktische  theologie  en  religieweten-
schap. Een vrijwilligersfunctie, die weliswaar buiten mijn directe werkzaamheden valt,  maar die
vanwege mijn interesse in de praktische theologie, het daarmee bezig zijn in de vorm van artikelen
lezen, beoordelen en meepraten in de redactie, en het verder kijken dan de dagelijkse werkzaam-
heden, mij inspireert en fris houdt.
Op zich ben ik er niet zo heel veel tijd mee kwijt, maar door mijn interesse wordt het soms toch wel
eens wat meer;
– vanaf januari 2017 ben ik ook tijdelijk webredacteur voor het tijdschrift Schrift, een tijdschrift voor
bijbelse theologie, uitgegeven door dezelfde uitgever als Handelingen. De uitgever vroeg of ik dit
tijdelijk wil doen. Ook hier ben ik niet zo veel tijd aan kwijt. Binnenkort stopt dit waarschijnlijk;

– overleg met collega's zoals in het ministerie van
predikanten PGA, de collega's van De Drieklank,
de  werkgemeenschap  van  predikanten  Assen-
Rolde-Smilde, en het pastoresconvent van zoveel
mogelijk pastores in Assen;
– het mee voorbereiden van de heidag voor predi-
kanten 26-09-2017 en het deelnemen daaraan;
– het voor de werkgemeenschap organiseren van
de intervisie-proeverij;
–  vertrouwensperoon COG Drenthe: ouders, per-
soneelsleden en anderen kunnen mij inschakelen
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als er 'problemen' zijn. De frequentie waarin dit gebeurt is nogal wisselend, en ook de intensiteit
van de aparte incidenten verschilt. Gemiddeld ben ik hier niet echt veel tijd mee kwijt, afgelopen
seizoen zelfs bijna niets;
–  een bijeenkomst met 'mijn' vertrouwenscommissie. Deze commissie is een klankbord voor mij
(en meer!) inzake alles wat ik met haar wil bespreken aangaande mijn werk en mijn privésituatie.
Zeer waardevol en helpend! Een tweede geplande bijeenkomst zegde ik af omdat ik niet direct din-
gen had om te bespreken;
– computeronderhoud;
– maken van dit werkverslag;
– het jaargesprek n.a.v. vorig seizoen werd dit keer overgeslagen, omdat pas juni 2017 het laatste
jaargesprek (n.a.v. seizoen 2015-2016) had plaatsgevonden;
– alle andere activiteiten die niet onder een andere categorie zijn onder te brengen.

 
III. TIJDSBESTEDING

Onderstaand een samengevat overzicht van de gemiddelde tijdsbesteding in het afgelopen sei-
zoen, met daarnaast ter vergelijking het overzicht van het vorige seizoen. 
In de kolom 'totaal' het per week gemiddeld aantal uren per werkzaamheid, in de kolom '%' omge-
rekend het gemiddeld percentage. (dat het met de cijfers achter de komma nogal pietepeuterig lijkt
komt doordat ik als kleinste tijdseenheid een kwartier hanteer, zijnde 0,25 uur en dit uiteraard door-
werkt in de verdere berekeningen)

Vier opmerkingen in elk geval hierbij:
 over een dergelijk staatje valt ongetwijfeld van alles te zeggen; ga gerust uw gang; verdiscon-

teer in elk geval dat het niet altijd zo is dat de belangrijkste werkzaamheden ook de meeste tijd
vragen, en omgekeerd;

 een gemiddelde werkweek van nog steeds 50 uur (incl. verplaatsingstijd) blijft veel; maar is wel
een belangrijke vermindering t.o.v. vorig seizoen; ik ben blij dat ik dat heb kunnen realiseren
en wil proberen rond die 50 uur te blijven, of nog verder te minderen;

 ik heb geprobeerd wat beter mijn vrije tijd te bewaken door in principe de zaterdag vrij te hou-
den. Dat is lang niet elke week gelukt. Deels door de vele werkzaamheden, deels doordat ik er
zelf voor koos om me druk te maken, deels doordat ik ervoor koos om soms op andere mo-
menten in de week vrije tijd te nemen;

 een overzicht van tijdsbesteding in getallen is nogal relatief; belangrijker zijn vragen (en ant-
woorden) als:  wat zijn prioriteiten in het werk,  voor welke werkzaamheden ben ik  zelf  het
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meest gemotiveerd, waar haal ik energie uit en wat kost alleen maar energie, enz.?

IV. Vooruitblik
Op het moment dat ik dit werkverslag schrijf (begin nieuwe seizoen) ben ik nog wat zoekend naar
wat voor mij uitdagend, inspirerend en motiverend zou kunnen zijn de komende tijd. Waar wil ik op
focussen, waar haal ik energie uit, wat vind ik relevant?
Natuurlijk zijn er de 'gewone' werkzaamheden, waar ik i.h.a. plezier aan beleef, zo moge hopelijk
blijken uit dit verslag. Tegelijk merk ik momenteel dat het ook té gewoon kan worden. Met het risico
dat ik te veel op routine ga drijven en niet alleen het werk weinig spannend is voor mij maar ik ook
weinig spannend ben voor het werk, voor de mensen, voor de gemeente.
Enerzijds realiseer ik me dat e.e.a. mede te maken heeft met dat ik al 25 jaar in Assen ben. Ander -
zijds ervaar ik tegelijkertijd wel eens een soort gevoel van 'vervreemding', van nog steeds op zoek
zijn naar een plek voor mezelf in de gefuseerde wijkgemeente, naar hoe ik daar het beste tot mijn
recht kan komen en de gemeente zo goed mogelijk kan dienen met mijn mogelijkheden en onmo-
gelijkheden. Ik verwacht dat dat proces komend seizoen nog wel doorgaat, gezien de veranderin-
gen die nog staan te gebeuren (nieuwe collega voor jongere generaties, o.a. als begeleider van
vernieuw(en)de vieringen in De Ontmoeting) en de spannende vragen waar we voor staan (gaat
het lukken in Kloosterveen de nieuwe koers handen en voeten te geven, wat is er wel of niet aan
vernieuwing nodig en mogelijk in De Bron?).
In elk geval wil ik de afgelopen seizoen ingeslagen weg van meer pastoraat (en daarmee verbon-
den: meer uitvaarten) verder bewandelen. Ik ga meer doen in Vorming en Toerusting: een work-
shop Bijbelvertalen samen met iemand van het NBG; een paar avonden over kinderbijbels en ge-
loofsopvoeding samen met collega Helène van Noord; gesprekken over je eigen dood en uitvaart
samen met Auckjen Ridderbos. Ik wil ook meer aan studie toekomen; niet meteen allerlei PE-pro-
gramma's, maar vooral meer theologische boeken lezen. Het meedoen met het reeds genoemde
pastoresleerhuis over het boek van Heschel hoort hier ook bij.

Kijkend naar onze wijkgemeente, en breder, naar de kerk in Assen, en nog breder naar de geloofs-
en levensbeschouwelijke situatie in Nederland, houd ook ik natuurlijk mijn hart wel eens vast en
slaat de twijfel ook bij mij wel eens toe: hoe ziet de toekomst eruit? Er zit voor mij dan altijd een ge-
weldige troost in de anekdote over paus Johannes de 23ste: toen hij net paus geworden was lag hij
alle nachten wakker van de zorgen over de kerk, waarvoor hij immers grote verantwoordelijkheid
droeg. Totdat hij op een avond tegen God zei: 'nou God, het is niet míjn kerk, het is úw kerk, zorgt
ú er maar voor, ik ga nu slapen'.
Nee, ik heb geen pauselijke ambities of allures, maar wil wel proberen zo 'pauselijk' te geloven…

V. Tot slot
Dit werkverslag heeft in elk geval een tweeledig doel:
– de kerkenraad en collega's inzicht verschaffen in mijn werkzaamheden en hun de mogelijkheid
bieden mij daarop te bevragen en/of aan te spreken;
– materiaal bieden voor het jaargesprek (zie de brochure daarover door de PKN uitgegeven: 
http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Jaargesprekken-tussen-de-kerkenraad-en-predikanten-en-
kerkelijk-werkers-in-de-plaatselijke-gemeente.pdf)

Assen, 8 september 2018

© H. Harmsen

http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Jaargesprekken-tussen-de-kerkenraad-en-predikanten-en-kerkelijk-werkers-in-de-plaatselijke-gemeente.pdf
http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Jaargesprekken-tussen-de-kerkenraad-en-predikanten-en-kerkelijk-werkers-in-de-plaatselijke-gemeente.pdf

