Persverslag van de
classisvergadering Hoogvliet
van 11 december 2014
Br. E. Offereins van de kerk van Rotterdam-Zuid opent de vergadering door te lezen uit
Romeinen 12:9-21. Hierna wordt voorgegaan in gebed.
Alle kerken zijn vertegenwoordigd. Er zijn geen instructies.
Het moderamen bestaat uit; ds. G.E. Messelink (preses), ds. D.J. van Diggele (scriba) en
ds. A.S. de Vries (assessor).
Ds. A. van Houdt, gedurende vele jaren predikant binnen de classis Hoogvliet, is eind
september na een kortstondig ziekbed overleden. We dragen zijn gezin op aan Vader in de
Hemel en zullen hen gedenken in ons gebed aan het einde van deze vergadering.
Dit cursusjaar is de ambtsdragerscursus wegens een gebrek aan deelnemers helaas niet
doorgegaan. Deputaten Toerusting Ambtsdragers hebben de classis een brief doen toekomen over
de huidige situatie en vraagt de classis of zij standpunten/instructies aan deputaten willen
toekomen.
Wat de classis betreft is het de lijn voor 2015-2016 om de cursus in dezelfde opzet
georganiseerd worden. Mocht blijken dat het deelnemersaantal dan nog steeds te laag is om het
op een verantwoorde wijze doorgang te laten vinden dan kan alsnog in 2016-2017 op
organisatorisch of inhoudelijk vlak worden aangepast.
Tijdens de vorige vergadering is besloten een begeleidingscie te benoemen rondom de
steunaanvraag van Rozenburg en Voorne. Ds. Van Zuijlekom komt als lid hiervan de huidige stand
van zaken rondom de commissie meedelen. De classis geeft aan bereid te zijn creatief naar
mogelijkheden te zoeken wanneer dat dit noodzakelijk mocht blijken.
Ook geeft de kerk van Rozenburg en Voorne de actuele stand van zaken door.
Deputaten art. 11 K.O. hebben de classis een brief doen toekomen over de uitwerking van de
steunaanvraag. Zij vragen toestemming van de classis om aan de classiskerken een bedrag te
vragen aan de andere classiskerken. De classis geeft hier haar toestemming voor.
In het kader van het proces ‘Kerk zijn in de regio’ wordt gesproken over het vervolg hiervan.
Vanuit de classis is er de behoefte om samen dergelijke zaken op te pakken.
Ds. Messelink zal vanuit De Lier-Maassluis een concrete casus voorbereiden en de commissie
zal intern een artikel gereedmaken.
Rondvraag naar art. 41 K.O.:In de kerk van De Lier-Maassluis is het moeizaam de ambten in
te vullen. Men wil dit op een andere wijze gaan organiseren. Gewerkt gaat worden met
kleinere wijken. De wijken zullen ook anders worden ingevuld. Begin 2015 komt een verdere
invulling van dit plan.
Vlaardingen heeft in het verleden al meerdere malen de classis geïnformeerd over de relatie
tot de NGk te Vlaardingen. 4 Jaar geleden heeft men elkaar erkend als kerk van Christus.
Voorzichtig werd toenadering gezocht tot een jaar geleden. Het draagvlak werd minder.
In oktober heeft de NGk besloten zichzelf op te heffen omdat nog maar 62 leden bij de
kerk waren aangesloten. Er is gekozen om geen samenwerking met andere kerken aan te gaan
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maar leden individueel een keuze te laten bij welke kerk zij zich willen aansluiten. Dit heeft
voor de kerk van Vlaardingen geresulteerd in circa 20 leden die zich bij haar willen
aansluiten. Komende zondag zullen zij lid worden van de gemeente.
Vastgesteld wordt dat met ieders waardevolle inbreng er goed vergaderd is en dat er geen
bezwaren zijn tegen elkaars spreken of handelen.
Ds. Messelink sluit de vergadering met het lezen van Psalm 36:6-10 en dankgebed.
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