PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 10
december 2015 en een voortgezette zitting op 14 januari 2016 te Rotterdam
Oost, Ichthuskerk, J. van der Hoekplaats Rotterdam.
1. Namens de samenroepende kerk Rotterdam Oost opent br M. van der Schoot
de vergadering. Preses is ds J.M. Oldenhuis te Bergschenhoek.
2. De Gereformeerde Kerk te Capelle aan den IJssel Noord heeft een beroep
uitgebracht op dr B. van Egmond te Kampen. Omdat deze nog geen predikant is
was het Toelatend Onderzoek bij de classis aangevraagd.
Dit onderzoek was door de Classiscommissie Kerkelijk Onderzoek voorbereid.
Het wordt afgenomen in aanwezigheid van de deputaten Assistentie en Bijstand
Classis (ABC). Dit zijn ds JJ Meijer te Hardinxveld Giessendam en ds B van
Zuijlekom te Rotterdam Zuid.
Het onderzoek verloopt in comité, volgens de Regelingen 2008.
De classis besluit br B. van Egmond vol overtuiging toe te laten tot predikant in
de Gereformeerde Kerken. Het oordeel wordt onderschreven door Deputaten
ABC.
Br (en zr) Van Egmond worden hiermee gelukgewenst, alsook de kerk te
Capelle aan den IJssel Noord. De bevestiging en intrede worden vastgesteld op
31 januari 2016. De classis zal daarbij worden vertegenwoordigd zijn door de
kerk te Rotterdam – Hillegersberg- Schiebroek.
3. Uitvoerig neemt de classis kennis van het Rapport van zr E. de Bruijne,
jongerenwerker in de classis. Haar aanstelling is op de helft van de termijn. In
een tussenbalans doet ze verslag van haar werkzaamheden en komt ze met
voorstellen tot aanpak voor de komende periode.
Het aantal contacten is uitgegroeid tot meer dan 100 jongeren uit de
classiskerken, die geen aansluiting vinden / zoeken bij de stadskerken te
Delfshaven of Centrum en in meer of mindere mate niet kerkelijk betrokken
zijn.
De procedure met attestaties is onder de loep genomen en er zijn veelal
maatregelen getroffen voor een “warme overdracht” vanuit de thuiskerken. Ook
werd opnieuw in de thuiskerken onderzocht welke jongeren extra aandacht
behoefden bij verhuizing naar de stad. Omdat het onmogelijk is voor Zr De
Bruijne alle contacten te onderhouden, wordt gezocht naar
verbindingspersonenin de stadskerken; het aantal jongeren is groot, de
menskracht zeer beperkt. Gezocht zal worden naar medewerking vanuit de
overige classiskerken. Om te brainstormen over verder beleid wordt een
conferentie over en graag met de jongeren voorbereid in juni 2016, met
participatie vanuit alle classiskerken: ambtsdragers, jeugdleiders, catecheten,
etc.etc. Er zal worden gezocht naar meer oplossingen om de jongeren weer met

God en de kerk in contact te brengen. Activiteiten als Maasnet, een netwerk
door en voor jongeren tot onderling contact en (nieuwe) contacten met de kerk
hebben al hun vrucht afgeworpen. Een nieuwe web-site is ontwikkeld en online: www.maas-net.com . Het werkveld lijkt ook daarmee te groeien en krijgt
tevens een missonaire spits, omdat het ook andere jongeren aantrekt, van buiten
de GKv.
Er bestaat zeer grote waardering voor al het werk dat reeds is verricht. Het doel
op lange termijn is nog niet gehaald, maar de moeite waard. Jongeren horen bij
het lichaam van Christus. Dit lichaam is kwetsbaar en verlangt zorg , waar
ieder deel nodig is en een functie heeft. Alle twintigers die zijn ontmoet zijn deel
van dit Lichaam. We mogen hen zien als deel van ons allen, zodat we gedreven
worden door de noodzaak om hen met zorg en respect te behandelen (1 Kor
12:22-23). We hebben deze twintigers nodig en als zij lijden, lijden wij, als zij
pijn hebben, hebben wij pijn.
Voor één jongerenwerker is het werk bijna niet meer te overzien. Er zal verder
gekeken moeten naar de lange termijn en de opvang in de kerken. Ook zullen er
op korte termijn al keuzes gemaakt moeten worden voor de inzet van de
jongerenwerker in de eerste of tweede lijn.
Op de conferentie die wordt voorgenomen in juni 2016 kan mogelijk door
intensief beraad en samenspraak een goed format worden gevonden.
4. De invoering van de nieuwe kerkorde vraagt aanpassing van een aantal
regelingen. De commissie , die was benoemd om dit te onderzoeken komt met
voorstellen, die veelal worden aanvaard.
De formulering over de Missionaire roeping Artikel C17, wordt aangehouden.
De classiskerken verlenen steun en participeren in de MAR, missionaire arbeid
Rijnmond.
De huidige afspraken voor de kerkvisitatie blijft van kracht voor 2015-2016. De
opzet voor de kerkvisitatie Artikel C18 zal worden uitgewerkt door de
dienstdoende predikanten en zij zullen met een voorstel komen.
Taken van het moderamen en de samenroepende kerk zullen zoveel mogelijk
worden beschreven in bijlagen, afgestemd op de gangbare praktijk met een
deputaat administratieve ondersteuning.
5. Binnen Deputaten Toerusting Ambtsdragers bestaat nog een vacature. De
kerken worden verzocht te zoeken naar kandidaten.
6. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 11 februari
2016. De samenroepende kerk zal zijn Bergschenhoek
Capelle aan den IJssel, 14 januari 2016

