Persverslag van de
classisvergadering Hoogvliet
van 11 september 2014

Ds. De Vries van de kerk van Ridderkerk opent de vergadering door te lezen uit Handelingen
9:1-9. Gezongen wordt gezang 111. Hierna wordt voorgegaan in gebed.
Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Er zijn geen instructies.
Het moderamen bestaat uit; ds. D.J. van Diggele (preses), ds. A.S. de Vries (scriba) en
ds.G.Treurniet Azn (assessor).
Op 15 juni is Ds. Van Groos overleden na 18 jaar predikant te zijn geweest. De aanwezigen
staan op en ter gedachtenis aan hem wordt met elkaar gezang 109 vers 1 en 4 gezongen.
Hierna draagt ds. Van Diggele een in memoriam voor. Hierin komt naar voren dat ds. Van
Groos een ‘mensenmens’ was. Enorm begaan met ‘zijn’ gemeente als bedienaar van het Woord
van God. Diep onder de indruk van de heiligheid, de grootheid, de liefde van God. Hij wist
zich een zondaar voor God en een rechtvaardige in Christus, en dus kind van Vader. We
danken zijn en onze God voor zijn persoon en werk in de gemeenten die hij mocht dienen:
Gorinchem-Sliedrecht en Hoogvliet-Spijkenisse. We missen hem hier, en kijken uit naar het
hoe-dan-ook-weerzien op de nieuwe aarde. We dragen zijn vrouw Lies en kinderen aan
Vaders zorg en zegen op.
Br. Offereins, deputaat art. 11 K.O. (Vlaardingen), is plotseling overleden. Dit betekent(de)
een flink verlies voor het deputaatschap.
Ds. Van Houdt, oud-predikant van Vlaardingen en Rozenburg en Voorne, is ernstig ziek en er
is geen uitzicht op herstel.
In comité wordt de steunaanvraag van de kerk van Rozenburg en Voorne en de
visitatierapporten van De Lier-Maassluis, Middelharnis en Vlaardingen besproken.
Classisdeputaten voor 2014/2015 worden (her)benoemd
Ds. Van Diggele is consulent voor Hoogvliet-Spijkenisse. Afgevaardigden van deze gemeente
vragen of er voor bijzondere pastorale situaties een beroep kan worden gedaan op de
consulent. Dat is inderdaad het geval.
De ambtsdragercursus 2014-2015 gaat helaas wegens gebrek aan belangstelling niet door.
De vergaderdata voor 2015 worden vastgesteld.
Vastgesteld wordt dat met ieders waardevolle inbreng er goed vergaderd is en dat er geen
bezwaren zijn tegen elkaars spreken of handelen.
Ds. Van Diggele sluit de vergadering met dankgebed
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