Persverslag van de classis Hoogvliet van de Gereformeerde Kerken in Nederland
op 12 december 2013 te Hoogvliet
Br. K.P. de Jong opent namens de samenroepende kerk van De Lier-Maassluis de vergadering
door te lezen uit 1 Petrus 1:22 – 2:10. Hierna wordt voorgegaan in gebed.
Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.
Constituering moderamen: ds.Van Diggele (preses), ds. Messelink (scriba) en ds. Treurniet
(assessor).
Uit de kerken is te melden dat Br. M. Leeftink per 1 oktober 2013 verbonden is aan de MAR
als opvolger van ds. M. de Vries. Namens de classis wordt br. Leeftink Gods zegen, inzicht en
wijsheid toegewenst bij de uitvoering van zijn werk.
De agenda en notulen van worden vastgesteld.
Het classisarchief is gecontroleerd en in orde bevonden. De administrateur wordt decharge
verleend.
De Generale Synode heeft een bericht gestuurd over de mogelijkheid tot het indienen van
een reactie op de rapporten van de deputaatschapen.
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Ridderkerk verzoekt de classis te overwegen
in artikel C 36.1 de oude tekst in de kerkorde te handhaven.
In artikel C36.1 luidt de nieuwe tekst: ’De gemeente viert de zondag als de dag van Christus’
opstanding. De kerkenraad roept de gemeente daarvoor samen in openbare kerkdiensten, als
regel tweemaal per zondag.
De oude tekst luidde: De gemeente komt elke zondag twee keer samen in openbare
kerkdiensten.
De motivatie van de kerkenraad is dat de bepaling ‘als regel’ op meerdere manieren kan
worden uitgelegd en een verzwakking is van ons gebruik om tweemaal per zondag samen te
komen. Dit lijkt de raad zeer ongewenst.
Een aantal kerken is van mening dat de nieuwe tekst terecht is, gelet op de hedendaagse
praktijk rondom bijv. het missionair zijn van gemeenten en het met een goede reden anders
invullen van de middagdienst.
Met de zinsnede “als regel” wordt aangegeven dat er naar wordt gestreefd twee openbare
kerkdiensten te houden, maar het schept ook een kader om zonder schuldgevoelens de
dienst op een andere wijze invulling te geven.
Ook is een aantal kerken van mening dat de nieuwe tekst een ongewenste versoepeling
betekent van de eerdere versie. Mocht er binnen de classis een nieuwe kerk ontstaan
waarbij in het begin één eredienst per zondag wordt gehouden, dan kunnen hierover binnen
de classis afspraken worden gemaakt.
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Alle kerken zijn het erover eens dat de eerste zin in artikel C36.1 nieuwe versie ”De
gemeente viert de zondag als de dag van Christus’ opstanding”, een verbetering is ten
opzichte van de oude versie.
Uiteindelijk komt het voorstel om aan Deputaten Herziening Kerkorde te verzoeken in
artikel C36.1 de oude tekst - zij het onder toevoeging van de hierboven genoemde eerste zin
- te handhaven in stemming. Tengevolge de uitslag van de gehouden stemming wordt het
voorstel niet aangenomen.
De Lier-Maassluis heeft de classis gediend met een notitie over het onderwerp onttrekking
en betrokkenheid bij de gemeente.
Dit naar aanleiding van de tendens dat gemeenteleden minder betrokken zijn bij de
gemeente en onttrekking naar andere kerkgenootschappen geregelder een feit is.
De vraag die de kerken zich moeten stellen is; Hoe is onze rol in vergelijking, in het kader
tot onze huidige cultuur? Hoe binden we kerkleden aan onze leer?
Voor de volgende classisvergadering wordt gevraagd aan de classiskerken dit stuk binnen de
eigen raad te bespreken. Op deze vergadering zal dit stuk dan nogmaals worden behandeld.
Aanwijzing van de roepende kerk: Hoogvliet-Spijkenisse, vergadering 13 februari 2014 om
19.30 in de kerk van Hoogvliet.
Ds. Van Diggele sluit de vergadering met dankgebed
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