Kort verslag van de
classisvergadering van
13 februari 2014

Br. J.M. van Lien van de kerk van Hoogvliet-Spijkenisse opent de vergadering door te lezen
uit Hebreen 10:4-27. Gezongen wordt Psalm 40 vers 3 en 4. Hierna wordt voorgegaan in
gebed.
Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Er zijn geen instructies
Het moderamen bestaat uit; ds. G. Treurniet Azn. (preses), ds. A.S. de Vries (scriba) en ds.
G.E. Messelink (assessor).
Voorbede zal gedaan worden voor ds. Van Groos, die ernstig ziek is.
Binnengekomen is het financieel overzicht over het jaar 2013 en de begroting voor het jaar
2014. De jaarrekening en begroting worden vastgesteld en de classis stemt in met het
verzoek om de classiskerken aan te slaan voor een bijdrage van € 0,25 per ziel over het jaar
2014. De quaestor wordt bedankt voor zijn werk en gedechargeerd.
Van de deputaten toerusting ambtsdragers is een rapport ontvangen over de evaluatie van
de cursus over 2013. De classis reageert positief op de vraag van deputaten om tevens
cursisten uit de classis Gorkum te mogen laten deelnemen aan de cursus die in 2014 wordt
gehouden. Vanuit de classis ziet men graag dat ook voor het volgend seizoen de
werkzaamheden worden voorgezet. Bijsturing van de organisatie / inhoud wordt niet nodig
geacht.
Het verslag van de najaarsvergadering van de MAR is ontvangen. Het werk van de MAR zal in het
gebed worden meegenomen. Br. Leeftink wordt geëxamineerd tot toelating van het ambt in de
classis Grootegast. Het is nog niet duidelijk aan welke gemeente hij verbonden zal worden als
predikant. Belangstellende kerken kunnen hierover in contact treden met de MAR.
De kerk van Rotterdam-Zuid is een samenwerkingsgemeente. Besloten wordt de kerkvisitatie het
ene jaar door de GKv en het andere door de CGk te laten plaatsvinden.
De deputaten volgens artikel 27 classisreglement m.b.t. Particuliere Synode 2014 worden
voorgedragen voor benoeming, de afgevaardigden worden benoemd.
De Lier-Maassluis heeft de classis gediend met een notitie over het onderwerp onttrekking
en betrokkenheid bij de gemeente.
De vorige vergadering is dit stuk al besproken en daarna is gevraagd aan de classiskerken dit
stuk binnen de eigen raad te bespreken.
Reacties uit de kerken worden geuit en vervolgens wordt een discussie gevoerd over dit
onderwerp. Bij alle kerken heerst het gevoel dat er steeds vaker pastoraal maatwerk
geleverd moet worden. Er komt een kloof tussen ouderen en jongeren over hoe zij de kerk
beleven en zien. Niet vergeten moet worden dat we met elkaar gemeente zijn. Elkaar in
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Christus zoeken en vasthouden. Nergens is het perfect. We moeten elkaar vinden en samen
in Christus de weg volgen naar Hem.
Het thema van de bidstond van de synode was;’Wat ons drijft is de liefde van Christus’.
Laat dit ook zo zijn binnen de classiskerken.
Rozenburg-Voorne heeft voor de classis een nota geschreven over de ontwikkelingen binnen
de gemeente. Het ledenbestand is vergrijsd. Reeds in 2009 is met de gemeente
doorgesproken over deze moeite. Uitgesproken is toen om een zelfstandige gemeente te
blijven maar wel actief te zoeken naar een kerk waarmee kan worden samengewerkt.
In 2012 is de CGK te Rozenburg vacant geworden en met blijdschap is waar te nemen dat
sindsdien de samenwerking met hen behoorlijk geïntensiveerd is. De visie is nu om door te
gaan met samenwerken o.a. meer diensten samenhouden. Het streven is om 2 gemeenten te
blijven maar in de praktijk te functioneren als 1. Dit zoals Rotterdam-Zuid nu ook doet met
de CGK als samenwerkingsgemeente. Het zal een groeimodel worden.
De kerk van Rozenburg-Voorne wordt de zegen van de Heere toegewenst
Rozenburg-Voorne deelt mee dat zij in 2015 hulpbehoevende kerk zal worden.
Zij zal hiertoe alvast contact opnemen met deputaten art. 11 K.O voor een oriënterend
gesprek. Tevens zal er een brief uitgaan naar de classis en deputaten art. 11 K.O.
Aanwijzing van de roepende kerk: Hoogvliet-Spijkenisse, vergadering 15 mei 2014 om 19.30
in de kerk van Hoogvliet. Waarbij het moderamen als volgt zal worden geconstitueerd; ds.
A.S. de Vries (preses), ds. G. Treurniet Azn. (scriba) en ds. B. van Zuijlekom (assessor).
Conform voorstel wordt besloten het rooster van de kerkvisitatie 2015 al op de mei-classis
van 2014 vast te stellen.
Vastgesteld wordt dat met ieders waardevolle inbreng er goed vergaderd is en dat er geen
bezwaren zijn tegen elkaars spreken of handelen.
Ds. Treurniet sluit de vergadering met dankgebed
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