PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 27
februari 2014 te Capelle aan den IJssel.
1. Namens de samenroepende kerk Capelle aan den IJssel Noord opent Ds. C.
van Dijk de vergadering. Preses is Ds W.H. de Groot Nieuwerkerk aan den
IJssel.
2. De classis heeft in december 2013 het voorstel aangenomen om een
kerkelijk werker aan te stellen voor jongeren, die na verlating van de thuiskerk
geen aansluiting vinden bij één van de stadskerken Centrum en Delfshaven. De
besluittekst is definitief bijgewerkt en ligt nogmaals voor ter goedkeuring.
Daarnaast hebben deputaten art 11 KO een model voorgelegd ter verdeling van
de kosten. De functionaris zal worden aangesteld onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad van Delfshaven, met begeleiding van een classiscommissie.
Aan de classis zal over het werk verantwoording worden afgelegd door (meer)jaarlijkse bespreking binnen de classis. Benoemingen in de commissie worden
goedgekeurd.
3. De kerk te Rotterdam Delfshaven is onverwacht in grote problemen geraakt
voor het onderhoud van het kerkgebouw. Deputaten art 11 KO hebben een
aanvullend rapport gemaakt over de kosten en de plannen kritisch tegen het
licht gehouden. De gekozen aanpak van de commissie van beheer vindt brede
instemming. Deputaten stellen aanvullende hulp voor aan de kerk te Delfshaven.
Deze voorstellen worden unaniem gesteund. De classis besluit voor het lopende
jaar af te zien van aanvraag van aanvullende steun bij het bredere kerkverband.
4. Door ziekte is ds H. van den Berg niet meer in de gelegenheid het
consulentschap waar te nemen voor de kerk te Rotterdam Hilligersberg
Schiebroek. In zijn plaats wordt ds H. ten Brinke benoemd.
5. In comité spreekt de classis over een bezwaarschrift uit één van de
classiskerken.
6. Deputaten Toerusting Ambtsdragers doen verslag van de cursus 2013=2014.
De gemiddelde opkomst was minder dan verwacht. De classes gaven eerder
gelegenheid tot deelname aan de cursus van ambtsdragers uit de NGK of CGK.
Uit die kring waren er helaas geen aanmeldingen. Deputaten vragen zich af of
de cursus nog voorziet in de behoefte van de kerken. De inhoud en de leiding
ontvangen bij evaluatie grote waardering. Bij een andere opzet moet er
misschien meer aan gedacht worden het uit te besteden aan een instantie als
”Het praktijkcentrum dienstverlening”.

7. De volgende vergadering van de classis zal worden gehouden in De Voorhof,
Capelle aan den IJssel.
Samenroepende kerk zal zijn Capelle aan den IJssel ZuidWest.

Capelle aan den IJssel, 27 februari 2014

7. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV.
Samenroepende kerk is Capelle aan den IJssel ZuidWest.
Capelle aan den IJssel, 20 feb 2014

