PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag18
september 2014 te Krimpen aan den IJssel.
1. Namens de samenroepende kerk Krimpen aan den IJssel opent Ds. J.B. de
Rijke de vergadering. Preses is Ds J.M. Oldenhuis te Bergschenhoek.
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 werd definitief vastgesteld en met de werving is begonnen. Over het
verloop van de sollicitaties wordt verslag gedaan. Door de classis wordt in deze
functie benoemd zr E. de Bruin. De aanstelling geschiedt in een dienstverband
namens de classis, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van
Rotterdam Delfshaven. Voor de begeleiding is een classiscommissie benoemd,
waarin namens de classis ds J. M. Oldenhuis plaats neemt.
Aan de classis zal over het werk verantwoording worden afgelegd door
tenminste een halfjaarlijkse bespreking op een classisvergadering.
3. De kerk te Rotterdam Centrum heeft een voorstel ingediend met plannen voor
onderhoud en verbouw van het kerkgebouw. Door een powerpoint presentatie
wordt een helder inzicht gegeven in de artistieke uitvoering van ruimtes en
omgeving. Br De Vries licht de opzet toe. Deputaten art 11 KO hebben de
plannen kritisch tegen het licht gehouden en steunen de aanpak. Met de
voorstellen wordt door de vergadering unaniem ingestemd. In de classis zal een
rondgang worden gehouden. Een landelijke financiële actie wordt voorbereid en
door de classis ondersteund.
4. De kerk te Rotterdam Oost geeft een toelichting over de ontwikkeling om
met de kerk te Rotterdam Hilligersberg Schiebroek een missionair project te
starten in Rotterdam Noord. Ds M. A. van Leeuwen zal zijn taken herverdelen
en blijft in die opzet nog maar voor 40% beschikbaar voor kerkelijke taken,n.l.
20% preekarbeid in Rotterdam Oost en 20% pastoraal werk in Rotterdam
Hilligersberg-Schiebroek.
5. In de classis zijn kerken vacant. Als consulent wordt benoemd voor Capelle
aan den IJssel Noord ds J. M. Haak, voor Capelle Zuidwest ds J.W. Boerma. In
de nieuwe verhoudingen is een consulentschap voor de kerk te Rotterdam
Hilligersberg Schiebroek niet meer dwingend. Door het werk daar is ds Van
Leeuwen beschikbaar.

6. Het rooster voor de kerkvisitaties 2014=2015 wordt vastgesteld. Door een
aantal vacatures onder de predikanten wordt gesproken over mogelijke
inzetbaarheid van ouderlingen.
De berichtgeving over herstel van predikanten is bemoedigend.
7. Voor de taken binnen de classis worden (her)benoemingen gedaan. In enkele
deputaatschappen worden nieuwe brs of zrs benoemd. Br NM Kramer wordt
voor een nieuwe termijn aangesteld als Dept Adm, Ondersteuning.
8. De volgende vergadering van de classis zal worden gehouden in De
Lichtkring, Nieuwerkerk aan den IJssel, op DV donderdag 11 december 2014.
Samenroepende kerk zal zijn Nieuwerkerk aan den IJssel

Capelle aan den IJssel, 20 september 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

