PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 11
december 2014 te Nieuwerkerk aan den IJssel.
1. Namens de samenroepende kerk Nieuwerkerk aan den IJssel opent br G.J.
Harmsen de vergadering. Preses is Ds J.B. de Rijke te Krimpen aan den IJssel.
2. Door de classis is in de functie van Kerkelijk Jongerenwerker benoemd zr E.
de Bruijn te Rotterdam Delfshaven. Ze is ter vergadering en bespreekt in de
classis haar eerste bevindingen, sinds haar aanstelling in september 2014.
De zaken die ze tot nu toe heeft onderzocht waren het aantal jongeren, die
afhaken en zich niet voegen bij één van de kerken in de stad en waarom. En wat
de jongeren doet besluiten zich wel aan te sluiten bij de kerk van Centrum of
Delfshaven?
Jongeren blijken na hun belijdenis in de thuiskerk veelal in een “zwart gat” te
vallen, soms met onrust en onzekerheid in het geloofsleven. Het is dan niet
meer vanzelfsprekend dat jongeren gaan in het spoor van de ouders. Keuzes
worden meestal gemaakt op beeldvorming van kerkdiensten en eerste indrukken.
Van de onderzochte jongeren heeft 50% een hoog opleidingsniveau, vaak
universitair, en is 25 % gehuwd. Een eerste schatting is dat 100 jongeren zich de
laatste jaren van de kerk vervreemd hebben.
Vier behoeftes leken belangrijk: 1. kerk ervaren als gemeenschap 2. preek met
relevante boodschap voor leven met God 3.deelnemer in de erediensten, en geen
toeschouwer 4. voldoende ruimte voor liturgische vormen.
Er volgt een uitgebreide bespreking van de voordracht, met een diversiteit aan
vragen en opmerkingen. Vanuit de vergadering komen een aantal inhoudelijke
suggesties: goede en vroegtijdige voorbereiding bij vertrek vanuit de
“thuiskerk”, met zorgvuldige omgang met attestaties; relevantie verhogen van de
betekenis van de thuiskerk en contact blijven onderhouden na vertrek;
bezinning binnen de stadskerken over de prioriteiten van kerk-zijn;
Elisabeth de Bruijn zou zelf willen bevorderen dat jongeren elkaar ontmoeten in
een groeps – of netwerkomgeving. Bij het starten van deze groepen is te denken
aan diversiteit van thema’s: gemengde verkering, huwelijksvoorbereiding, maar
bij contacten zal het ook goed zijn te letten op de samenstelling groepen, naar
leeftijd, opleiding en belangstelling. Bij kringen in de stadskerken zal ook gelet
moeten worden op een goede mix van deelnemers.
De leeftijd van de doelgroep voor haar werk wordt verhoogd naar 30 jaar, omdat
jongeren definitieve keuzes nog al eens kunnen uitstellen.
3. Ds J.P.C. Simpelaar, in dienst van de MAR, vooral met het oog op het
Hindoestanenwerk, was verbonden aan de kerk van Rotterdam Centrum. Door
de kerk te Rotterdam Centrum was ontslag aangevraagd uit de actieve dienst

door het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Na advies van deputaten art 49 KO
wordt dit ontslag verleend.
Daarna spreekt de preses ds Simpelaar toe. Hij dankt hem voor de vele jaren van
actieve dienst, die vooral in missionaire arbeid is doorgebracht. In zijn werk
heeft ds Simpelaar met veel talen en culturen te maken gehad. Er is dank dat het
emeritaat kan worden verleend, in goede gezondheid. De preses wenst ds
Simpelaar en zijn gezin het allerbeste als verdere reisgenoot in het geloof.
Staande wordt ds Simpelaar door de vergadering Psalm 37:2 toegezongen.
4. De classis benoemt de afgevaardigden naar de PS Holland Zuid – de laatste in
deze vorm-, die op 18 maart 2015 zal worden gehouden. Samenroepende kerk
van deze PS is Capelle aan den IJssel Zuidwest.
Vanuit de classis Rotterdam zal Ds Boerma als preses en ds Oldenhuis als
scriba II volgens de geldende regel in het moderamen PS optreden.
5. Binnen de classiskerken wordt toenemend druk gevoeld over de kerkelijke
uitgaven voor taken en kerkverband. Er is een voorlopig onderzoek geweest naar
de ontwikkeling van de quota. De classis besluit dit verder meer systematisch te
onderzoeken en stelt een commissie in van financiële deskundigen. De
commissie wordt gevraagd uiterlijk mei 2015 verslag uit te brengen, met
adviezen. Alle kerken zeggen inzage toe in hun inkomsten en uitgaven, en
verwachte ontwikkelingen in ledental en kostenprofiel.
6. In de rondvraag art 41 KO vraagt en krijgt een zusterkerk advies over een
zaak van opzicht en tucht.
7. De kerken hebben gekeken naar de gang van zaken bij zgn vacaturebeurten.
De nieuwe regel zal zijn dat kerken per vacante gemeente eenmaal per jaar hun
predikant afstaan. Daarnaast stellen de predikanten zich beschikbaar om buiten
hun preekrooster te kijken of aanvullende voorziening mogelijk is. M.n van
belang bij bediening van de sacramenten.
8. De kerk te Rotterdam Delfshaven dankt voor de ondersteuning bij de verbouw
van hun kerkgebouw. Ze “”zitten er weer warmpjes bij”.
9 De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 12 februari
2015. De samenroepende kerk zal zijn Rotterdam Centrum.
Capelle aan den IJssel, 11 december 2014

