PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 12
februari 2015 te Rotterdam Centrum
1. Namens de samenroepende kerk Rotterdam Centrum opent br J.W.
Oosterhuis de vergadering. Preses is ds J.W. Boerma te Rotterdam Oost.
2. Ds H. ten Brinke te Rotterdam Centrum heeft een beroep ontvangen van de
Eglise Protestante d’Ixelles (Brussel) en dit aangenomen. Het traject van beroep
is ordelijk verlopen. Een bijzonderheid voor de classis is, dat het een beroep
betreft naar een buitenlandse kerk, die niet tot het kerkverband behoort en
waarmee ook geen kerkelijke relatie wordt onderhouden. In aanwezigheid van
deputaten art 49 KO wordt er binnen de classis over gesproken. Diverse
adviezen zijn ingewonnen over het karakter van de kerk te Brussel en een aantal
kerkrechtelijke aspecten. De kerk te Rotterdam Centrum wil ds Ten Brinke van
zijn verbintenis aan die kerk eervol ontslaan en vraagt approbatie van het
gevoerde beleid. Vanuit de kerk in Brussel zijn er contacten met Kampen en
Aix en Provence en men wil voluit een gereformeerde kerk zijn. Daarmee zal ds
Ten Brinke er goed passen. Bovendien heeft hij buitenlandervaring in het
Franstalige Congo.
De classis besluit, met instemming van Deputaten art 49 KO,
ds H. ten Brinke eervol te ontslaan en hem daartoe een Acte van ontslag aan te
bieden, met dank voor alle werkzaamheden binnen de classis verricht.
3. Ds R.J. Vreugdenhil te Lelystad heeft een beroep ontvangen van en
aangenomen naar de kerk te Capelle aan den IJssel ZuidWest. De classis gaat
over tot approbatie van het beroep. Bevestiging en intrede zal zijn DV op
zondag 15 maart 2015. De intrede in de Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel,
Capelle aan den IJssel. Deze dienst zal beginnen om 14.00 uur.
Bij de intrede zal de kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel de classis
vertegenwoordigen.
4. Enkele aanvullende voorstellen voor de emeritering van ds J.P.C. Simpelaar,
in dienst van de MAR, verbonden aan de kerk van Rotterdam Centrum, worden
goedgekeurd en zullen door de kerk te Rotterdam Centrum worden uitgevoerd.
5. De classis had reeds afgevaardigden benoemd naar de PS Holland Zuid, die
op 18 maart 2015 zal worden gehouden. Samenroepende kerk van deze PS is
Capelle aan den IJssel Zuidwest.
Omdat er nog geen nieuwe voorstellen zijn binnengekomen, besluit de classis in
de meivergadering op het liquidatieproces PS terug te komen en zo nodig
nieuwe, noodzakelijk benoemingen voor deputaatschappen dan in te vullen.

6. Deputaten Toerusting Ambtsdragers hadden gerapporteerd over afnemende
deelname aan de jaarlijkse cursus voor jonge ambtsdragers. Dit rapport werd
besproken binnen alle kerken, mede aan de hand van concreet voorgelegde
vragen. De classis sprak er uitgebreid over. De bevindingen waren nogal
uiteenlopend. De kerkenraden zullen alsnog schriftelijk verslag doen van hun
besprekingen. Samenvattend:
1. Misschien een wat laagdrempeliger uitnodigingsbeleid voor de cursus, gericht
ook op jongeren die nog niet in beeld zijn voor een ambtsperiode, maar kerkelijk
zich wel betrokken weten.
2. Combinatie van oudere en jongere ambtsdragers op één cursus, met
verdieping over problematiek bij ambten, “veldwerk”, (tuchtoefening!)),
roepingsbesef, bijbelse opdracht en taken van een kerkenraad.
3. Aandacht voor toerusting bij nieuwere modellen van pastoraat, opzet
huisbezoek en kringen.
4. Niet teveel avonden aanéén, of op bijv één zaterdag, met voorkeur voor lokale
cursus; er werd nauwelijks belangstelling verwacht voor een landelijke
uitbesteding bijv. aan het Praktijkcentrum, Zwolle.
5. Opkomst kan mogelijk verbeteren als de cursus meer wordt afgestemd of
samengesteld in overleg met de deelnemers, thema gericht.
7. Het rapport van de Commissie kerkvisitaties 2013-2014 wordt besproken.
Drie thema’s springen eruit: hoe geven we geestelijk leiding in de gemeente, hoe
gaan we om met de positie predikant in relatie tot het gemeentelijk leven en hoe
kunnen elkaar beter ondersteuning bij de (invulling) kerkdiensten. Gezocht
wordt naar een wijze van bespreking van de visitaties, waarin we als
classiskerken meer van elkaar kunnen leren. Voor een nieuwe opzet worden
enkele broeders aangezocht die in mei 2015 voorstellen zullen doen.
8. De kerk te Rotterdam Centrum meldt de voortgang en de ondersteuning voor
de verbouw van hun kerkgebouw. Ze willen ook overgaan tot een landelijke
inzameling en vragen daarbij een aanbeveling van de classis.
9. In het deputaatschap Art 11 KO (hulpbehoevende kerken) wordt benoemd br
M. Van Veelen, Capelle aan den IJssel ZuidWest.
10. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 21 mei
2015. De samenroepende kerk zal zijn Rotterdam Delfshaven.
Capelle aan den IJssel, 12 februari 2015

