Persverslag classis Hoogvliet
10 december 2015
Ds. G.E. Messelink opent de vergadering door te lezen uit Maleachi 3 vers 22-24. Met elkaar
wordt gezang 80 vers 3 en 4 gezongen. Hierna wordt voorgegaan in gebed.
Constituering moderamen: ds. G.E. Messelink (preses), ds. D.J. van Diggele (scriba) en ds.
A.S. de Vries (assessor).
Uit de kerken; Middelharnis heeft kand. C. Van Zwol beroepen. Spoedig zal bericht komen of
hij het beroep al dan niet aanneemt. Vlaardingen heeft 2 Syrische gezinnen die als
vluchteling verblijven gastvrij opgevangen binnen de gemeente. Zij zullen worden toegelaten
tot het Heilig Avondmaal. In Rotterdam-Zuid komt in het voorjaar een AZC. Meerdere
kerken verenigen zich hiervoor om hulp en bijstand te bieden.
Er is een brief binnengekomen van Deputaten Toerusting Ambtsdragers. Zij hebben grondig
gekeken naar de uitovering en dag(deel) dat de cursus plaatsvindt. Op basis van de binnen
gekomen informatie van de kerken stellen zij een aantal (verbeter)punten voor. Zo zal de
cursus worden gericht op het ambt van ouderlingen. Waarbij gelet op de te voorgestelde
wijzigingen van de inhoud van de cursus deze zinvol is voor nieuwe en ervaren ambtsdragers.
De kerken moeten stimuleren dat ambtsdragers de cursus gaan volgen en het nut ervan
onderkennen. De classis is Deputaten dankbaar voor hun werk, er is veel waardering voor hun
werk.
Vervolgens wordt in comité gesproken over de steunaanvraag van de kerk van Rozenburg en
Voorne. Voorts is besloten een voortgezette vergadering over dit onderwerp te beleggen op d.v.
14 januari 2016.
In vervolg op de vorige vergadering wordt verder gesproken over een aanvullend praatstuk van de
kerk van Middelharnis over het functioneren van de classis/classisvergaderingen. Onderwerpen
hierbij zijn; Bemoediging en toerusting, Jaarthema, elkaar ondersteunen, vervolg kerkvisitaties
In de februari-vergadering zal het nieuwe classisreglement terugkomen op de agenda.
Rondvraag: Rotterdam-Zuid werkt in de week van gebed samen met een PKN-kerk, die
overigens ook de 3 formulieren van eenheid erkent. Er zullen gezamenlijke gebedsavonden
worden gehouden. Vanuit het CGk-deel van de gemeente kan er kanselruil plaatsvinden. Voor
de GKv is geen samenspreking met de PKN. Het voorstel is om ds. B. Van Zuijlekom als
afsluiting van die week voor te laten gaan in de PKN-kerk en ds. G. van der Pol van de PKN in
de samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid. De classis is van mening dat, mede gelet op het
feit dat de kerk van Rotterdam-Zuid een samenwerkingsgemeente is, en de ruiling eenmalig
is dat hiervoor ruimte is.
Ridderkerk geeft aan dat vanaf februari 2016 br. Veerman stage zal lopen binnen de kerk.
Hij heeft preekbevoegdheid en zal zijn preken houden onder verantwoordelijkheid van zijn
mentor ds. De Vries. Binnen de classis kan hij preekbeurten vervullen.
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Aanwijzing van de roepende kerk van de voortgezette vergadering; De Lier-Maasssluis,
vergadering 14 januari 2016 om 19.30 in de kerk van Hoogvliet.
Aanwijzing van de roepende kerk van volgende reguliere vergadering; Hoogvliet-Spijkenisse,
vergadering 11 februari 2016 om 19.30 uur in de kerk van Hoogvliet.
Vastgesteld wordt dat met ieders waardevolle inbreng er goed vergaderd is en dat er geen
bezwaren zijn tegen elkaars spreken of handelen.
Br. J. Bruintjes van De Lier-Maassluis sluit de vergadering met dankgebed.
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