Persverslag van de
classisvergadering Hoogvliet
van 12 februari 2015
Ds. Blok van de samenroepende kerk van Rozenburg en Voorne opent de vergadering door te
lezen uit Markus 1:21-28 en heeft hierbij een korte inleiding. Met elkaar wordt gezongen
Psalm 62 vers 1 en 3. Hierna wordt voorgegaan in gebed.
Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Er zijn geen instructies.
Het moderamen bestaat uit: ds. A.S. de Vries (preses), ds. G.E. Messelink (scriba) en ds. G.
Treurniet Azn (assessor).
Ds. D.J. van Diggele heeft het beroep van de kerk van Barendrecht-Pernis-Albrandswaard om daar
fulltime predikant te zijn aangenomen. Barendrecht-Pernis-Albrandwaard wordt hiermee
gefeliciteerd. Voor Middelharnis betekent dit dat er binnenkort een vacature ontstaat. Hen
wordt zegen toegewenst in dit verdere proces. Wellicht kan binnen de classis worden nagedacht
over nieuwe vormen van samenwerking. Voor de volgende vergadering zal de kerk (zij zullen aan ds.
Van Zuijlekom om medewerking vragen om dit gezamenlijk te doen) voor de volgende vergadering
met een voorstel komen.
Hoogvliet-Spijkenisse kan vermelden dat met de bevestiging van 3 nieuwe ambtsdragers de
kerkenraad sinds lange tijd weer compleet is. Met het beroepingswerk is men doende.
Binnengekomen is, van de quaestor br. Van Harten, het financieel overzicht over het jaar
2014 en de begroting voor het jaar 2015. Barendrecht deelt mondeling mee dat kascontrole
is gedaan en dat de kas in orde is bevonden. De jaarrekening en begroting worden
vastgesteld. De quaestor wordt bedankt voor zijn werk en zijn aanwezigheid en
gedechargeerd
De actuele stand van zaken rondom de steunaanvraag art 11 K.O. van Rozenburg en Voorne wordt
meegedeeld en besproken. De kerk van Rozenburg en Voorne wordt sterkte toegewenst en Gods
zegen in dit proces. Ds. Blok bedankt de broeders voor hun goede woorden.
De afgevaardigden aan de Particulier Synode van d.v. 18 maart te Capelle aan den IJssel worden
benoemd.
De kerk van De Lier-Maassluis een notitie geschreven. Het gaat hierbij over de
kerkverlating van jongere broeders en zusters in de leeftijd van 20-35 jaar en de binding
die zij hebben met de gemeente. Verder wordt in het stuk de werkwijze en invulling van de
miniwijken beschreven.
Wat betreft de jongeren wordt aangegeven dat velen van hen ook niet bij andere
activiteiten komen. Ze staan aan de zijlijn. Een persoonlijk bezoek werkt in deze altijd
beter om binding te bevorderen. Ook het mentoraat werkt positief hieraan.
Wel wordt aangegeven dat het, gezien de vele verschillende wensen van gemeenteleden
bijvoorbeeld op het gebied van liturgie, onmogelijk is alle ‘markten’ te bedienen
Binnen de bandbreedte zijn (incidentele) aanpassingen mogelijk.
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De Lier-Maassluis wil 1 ouderling en 1 diaken aan 2 miniwijken koppelen, hoe hebben de
anderen dat geregeld? Vooral faciliteren staat centraal. Voordeel is dat ook randkerkelijken
in een miniwijk worden ingedeeld. De andere kerken geven aan hoe deze verdeling bij hen is
geregeld. In ieder geval kiest iedere kerk die werkwijze die voor hen bij ervaring het beste
functioneert. En inderdaad omdat de gehele gemeente wordt ingedeeld hebben ook
randkerkelijken hierin een plaats.
De Lier-Maassluis geeft aan dat nagedacht wordt over de vraag hoe houden we elkaar vast.
Men wil meer samenhorigheid kweken. Met al deze adviezen en ervaringen van de
classiskerken kan de kerk in ieder geval vooruit.
Aanwijzing van de roepende kerk: Vlaardingen, vergadering 21 mei 2015 om 19.30 in de kerk
van Hoogvliet.
Vastgesteld wordt dat met ieders waardevolle inbreng er goed vergaderd is en dat er geen
bezwaren zijn tegen elkaars spreken of handelen.
Ds. de Vries sluit de vergadering met het lezen van Psalm 36:6-10 en dankgebed.
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