Persverslag van de
classisvergadering Hoogvliet
van 21 mei 2015

Ds. Treurniet van de samenroepende kerk Vlaardingen opent de vergadering door te lezen
uit Johannes 7: 1-9 en uit Handelingen 1: 13-14. Met elkaar wordt gezang 172 vers 1 en 4
gezongen. Hierna wordt voorgegaan in gebed.
Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.
Het moderamen bestaat uit: ds. G.Treurniet (preses), ds. D.J. van Diggele (assessor) en ds.
A.S. de Vries (scriba).
De kerk van Middelharnis is op dit moment vacant, daarentegen heeft Barendrecht-PernisAlbrandswaard nu een fulltime dominee.
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van broeder A. Kreling, die in het verleden veel
gedaan heeft voor de classis.

Door de kerk van Barendrecht-Pernis-Albrandswaard is gevraagd om een toelatend
onderzoek door de classis naar kandidaat Leeftink. De classis zal hieraan gehoor geven en
een datum vaststellen voor een voortgezette vergadering waarin dat onderzoek kan
plaatsvinden.

Er wordt een stemming gehouden voor de afvaardiging naar de Particuliere Synode op 2 juli
2015 in Best. Gekozen worden als primus: Ds. D.J.Van Diggele en Br. S.W.P. Verkade sr. en
als secundus: Ds. B.Van Zuijlekom en Br. M. Van der Veen.

Visitatierapporten zijn ontvangen van de kerken van Hoogvliet, Middelharnis, Ridderkerk en
De Lier-Maassluis. De rapportage is nu halverwege. Met algemene conclusies zal gewacht
worden tot alle rapporten ontvangen zijn.
Ds. Blok geeft een toelichting op de huidige situatie met betrekking tot de financiële
situatie van de kerk van Rozenburg en Voorne. Er is samenwerking gezocht en gevonden met
de Christelijk Gereformeerde kerk van Rozenburg. Dit lost de problemen echter niet
volledig op. Ook voor volgend jaar zal er weer een steunaanvraag bij de classis ingediend
worden.
De kerk van Rotterdam-Zuid heeft een verzoek ingediend om broeder Armstrong Agbor
Ebot aan te stellen als kerkelijk werker/evangelist met preekbevoegdheid en bevoegdheid
om de sacramenten te bedienen voor de kerk in de Beverwaard. Dit verzoek wordt toegelicht
en besproken. Er worden vragen gesteld over de uiteindelijk op te zetten constructie en hoe
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de verantwoordelijkheden worden belegd. In de septemberclassis zal dit verzoek, verder
uitgewerkt, terugkomen.
Van Rotterdam Zuid is ook een brief ontvangen waarin de situatie van de
samenwerkingsgemeente en van de kerk in de Beverwaard uiteengezet wordt. Ds. Van
Zuijlekom geeft een toelichting op het werk in de Beverwaard. Vijf jaar geleden is het daar
begonnen met de Alphacursus. Inmiddels wordt er elke zondag een kerkdienst gehouden, er
worden verdiepingscursussen gegeven en er zijn twee missiegroepen gestart. Deze
missiegroepen zijn nu gericht op jonge moeders en moslims en dat levert mooie ontmoetingen
op.
De kerk is op weg naar zelfstandigheid. Het is een echt gereformeerde kerk (Gods woord
staat centraal; het gaat alleen om genade) maar wel met heel veel andere culturen. De
vruchten zijn zichtbaar: er wordt gedoopt en belijdenis gedaan.
Op 25 juni om 19.30 zal er een voortgezette classisvergadering plaatsvinden waarin het
toelatend onderzoek van br. Leeftink zal plaatsvinden.
De volgende reguliere vergadering wordt gehouden op 10 september 2015 om 19.30 in de
kerk van Hoogvliet. Aanwijzing van de roepende kerk: Barendrecht-Pernis-Albrandswaard.
Dit wordt de eerste vergadering onder de nieuwe kerkorde.
Ds. Treurniet sluit de vergadering met dankgebed.
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