PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 21
mei 2015, en de voortgezette zitting op 18 juni 2015.
1. Namens de samenroepende kerk Rotterdam Delfshaven opent br W. J.
Pretorius de vergadering. Preses is ds W. H. de Groot te Nieuwerkerk aan den
IJssel.
2. Allereerst neemt de classis kennis van een nieuw rapport van de
jongerenwerker zr E. de Bruijn. Na haar recente aanstelling heeft ze eerst
onderzocht hoeveel en waarom jongeren vanuit een thuisgemeente zich (nog)
niet aansluiten bij één van de stadskerken in Rotterdam Centrum of Delfshaven.
Er blijkt een cultuur onder jongeren te zijn van uitstel van beslissingen, ook als
men belijdenis heeft gedaan. Daarbij past ook een zoektocht in de stad of er
andere kerken zijn waarbij men zich beter thuisvoelt. Het betreft een respectabel
aantal jongeren. De consequenties zijn soms zeer verschillend. En dat hangt
samen met communicatie tussen de betrokken kerken. Het zgn.
gastlidmaatschap heeft niet veel voordelen opgeleverd. Wel intensieve navraag
door de wijkouderlingen van de thuisgemeente over het beloop op de nieuwe
plek in de stad. Ook onderlinge betrokkenheid is een belangrijk punt. Zr De
Bruijn is voornemens een netwerk op te zetten waarbij jongeren elkaar kunnen
treffen. De samenstelling van deze groepen moet zorgvuldig gebeuren.
Jongeren zijn over het algemeen niet vertrouwd met kerkelijke regels. Er wordt
op gewezen hen vertrouwd te maken bijv. met de gang van zaken bij aanvraag
en inleveren van de attestatie of doopattest. In een uitvoerige bespreking beloven
de kerken onderling op al deze aspecten meer toe te zien. De jongerenwerker zal
daarbij ondersteunend kunnen optreden. Op den duur wil worden bereikt dat de
kerken zelf weer de opvang en begeleiding zullen uitvoeren. Het beleid van de
jongerenwerker, en de commissie, die haar volgt, is daar ook op gericht. In
september 2015 is een proefjaar voorbij. De classis is zeer dankbaar voor al het
werk en de inzet waarmee dat is verricht door zr De Bruijn. De classis besluit
haar aanstelling te verlengen met twee jaar en de daarbij passende
verplichtingen aan te gaan. Dit besluit wordt unaniem genomen. Alle aspecten
zullen voortaan worden begeleid door de kerk te Delfshaven. De quaestor van
de classis blijft de quota alleen innen.
3. Vaker is binnen de classis zorg uitgesproken over de financiële
ontwikkelingen: de draagkracht binnen de kerken en de prognose van de lasten.
De classis stelde een commissie in, die het verwachte beloop van voortgaande
stijging , zou onderzoeken. Deze commissie brengt verslag uit van haar
bevindingen.
Informatie was van alle kerken ontvangen, maar sterk verschillend in detail. In
afzonderlijke kerken blijken zeer uiteenlopende kosten voor ambtelijke

voorzieningen, huisvesting en onderhoud kerkgebouw. Op landelijke
ontwikkelingen van quota is geen invloed. De classis is dankbaar voor het
geboden overzicht en geeft elke kerk gelegenheid in het plaatselijk beleid de
geduide trend te betrekken. De classis kan en wil geen uitspraken doen over
posten, die tot bezuiniging in aanmerking kunnen komen.
4.Naar aanleiding van het rapport Kerkvisitatie 2013=2014 werden opmerkingen
gemaakt over vormen van begeleiding van predikanten. Br Van Dongen,
Nieuwerkerk aan den IJssel hield er een presentatie over.
In een begeleidingstraject moet steeds aandacht zijn voor de predikant – de
gemeente – de kerkenraad en hun onderlinge relaties. Het gaat er bij de
begeleiding om hoe de predikant kan optreden in al deze verantwoordelijkheden
en zo goed mogelijk binnen die relaties tot zijn recht kan komen. Het is geen
functioneringsgesprek; ook geen vertrouwenscommissie, waarbij soms
conflicten moeten worden besproken. Begeleiding is in de eerste plaats een
inventarisatie hoe de invulling tot het ambt verloopt.
Met behulp van een power point presentatie komen meerdere aspecten aan bod
en worden sommige onderwerpen diepgaander belicht. De ppt zal ter
beschikking zijn van de kerkenraden.
Op persoonlijk titel geeft ds De Groot aan dat het systeem goed heeft gewerkt.
De gesprekken leveren soms een kritisch beeld op, maar zijn veilig en leiden
ook tot huiswerk, voor alle betrokkenen. Het blijkt belangrijk dat knelpunten op
tijd worden onderkend en aangegeven.
De classis is blij met de geboden schets. Bij de nieuwe visitaties van de classis
2015=2016 zal bekeken worden hoe het punt van begeleiding er in kan worden
opgenomen.
5. De classis had reeds afgevaardigden benoemd naar de PS Holland Zuid, die
op 18 maart 2015 werd gehouden. Dat was de laatste in oude stijl.
Het liquidatieproces PS Holland Zuid is voltooid. Voor de nieuwe PS Zuid is
Eindhoven Best de samenroepende kerk. De PS zal voor het eerst bijeenkomen
op 2 juli 2015. De classis kiest als afgevaardigden ds J.W. Boerma, primus en ds
W.H. de Groot, secundus. De ouderlingen waren al eerder benoemd.
6. De kerken Rotterdam Delfshaven en Centrum zijn vacant. Nieuwe
consulenten worden aangezocht. Ds Oldenhuis zal optreden in Centrum.
7. Ds J.M. Haak is beroepen in Dordrecht en heeft dit beroep aangenomen. Op 5
juli zal hij DV afscheid nemen van zijn gemeente Delfshaven. De kerk te
Krimpen zal bij het afscheid de classis vertegenwoordigen.
De classis verleent ds Haak ontslag uit de dienst en overhandigt hem de
bijpassende Acte. De preses spreekt ds Haak toe en dankt hem voor de trouwe
vervulling in zijn ambt en de taken binnen de classis.

8. Ds RJ Vreugdenhil, predikant te Capelle aan den IJssel ZuidWest is voor het
eerst aanwezig op de classis. Na voorlezing zet hij zijn handtekening onder
Ondertekeningsformulier voor predikanten.
9. In een afzonderlijke zitting, op 18 juni 2015, spreekt de classis over een
ingekomen brief van de raad van de Gereformeerde Kerk Capelle aan den IJssel
ZuidWest, dd 23 april 2015.
De kerkenraad is voornemens om met ingang van de benoeming van
ambtsdragers in 2016 de mogelijkheid te openen om ook zusters in het ambt van
diaken te benoemen.
Aan dit voornemen heeft hij als voorwaarde verbonden dat de gemeente hiermee
instemt en de classis Rotterdam daartegen geen overwegende bezwaren kenbaar
maakt.
De preses benadrukt het belang van de bespreking. De classis belegde daarom
deze aparte zitting over dit onderwerp.
Veel afgevaardigden spreken over een zeer gevoelig onderwerp.
•

Er zijn afgevaardigden die het voorstel goed vinden, omdat de ruimte die gegeven zou
zijn met de nieuwe KO ook ingevuld wordt. Dat is in lijn met de trend dat niet alles door
de synode wordt ingevuld en vastgelegd.

•

De kerken hebben in het verleden misschien teveel aan synodes overgelaten. Het kan
dan verstandig zijn meer vrijheid te nemen, als er niet echt bezwaren lijken op basis van
Schrift en belijdenis. Er wordt waardering uitgesproken, dat de kerkenraad zijn voorstel
voorlegt aan een meerdere vergadering.

•

Zo snel na de herziening van de KO, lijkt het voorstel toch wat overhaast; het zou de
schijn kunnen wekken, dat is gezocht naar ”mazen in de wet” . Ook als “”voorlopig
besluit”” van ZuidWest wordt het niet wijs gevonden. De ontwikkelingen binnen de
kerken zijn onrustig en de vraag is of de consequenties, ook voor het samenleven van
zusterkerken binnen de classis, voldoende zijn overzien.

•

De GS Ede heeft uitgesproken zich verder te willen beraden op de “ambten”. De
opvatting, in het voorstel, gaat aan dat beraad voorbij en loopt vooruit op besluitvorming
over de ambten en verwante onderwerpen, door de GS 2017 Meppel.
Het zou beter zijn om ten minste de besluitvorming van de GS 2017 af te wachten.

•

Het voorstel gaat voorbij aan besluit 3 GS Ede, waarbij er nadrukkelijk op gewezen is
met het aspect van de katholiciteit van de kerk in deze materie rekening te houden. Dit
wordt van belang geacht voor zusterkerkrelaties, met name met de CGK.

•

In het voorstel wordt er mogelijk van uitgegaan dat het diakenschap geen ambt is;
daarin kan niet ieder zich vinden.

De afgevaardigden van de kerkenraad van Capelle aan den IJssel ZuidWest gaan
in op de aangedragen punten en bezwaren.
De kerkenraad van Zuid/West ziet het als een open standpunt. Het karakter is
wel een definitief besluit. En zo was het ook met de gemeente besproken.
Binnen de kerkenraad wordt het diakenschap nog gezien als een àmbt. Maar
men heeft er niet voor gekozen te willen wachten op de uitkomst van de GS
2017.
De classis neemt geen besluit over het voorstel, maar adviseert de kerkenraad
van Zuid/West zich op zijn besluit te beraden. En rekening houdend met de
gemaakte overwegingen aan de volgende vergadering van de classis daarvan
verslag te doen.
10. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 17
september 2015. De samenroepende kerk zal zijn Rotterdam Schiebroek
Hilligersberg.
Capelle aan den IJssel, 18 juni 2015

