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De vergadering wordt geopend door met elkaar te zingen Psalm 134 vers 1, 2 en 3. Br. L. Bijl
van Hoogvliet-Spijkenisse leest Romeinen 12 vers 1, 2 en 9 t/m 13. Hierna wordt voorgegaan
in gebed.
Constituering moderamen: ds. A.S. de Vries (preses), ds. G.E. Messelink (scriba) en ds. D.J.
van Diggele (assessor).
De vergadering wordt in comité voortgezet voor het toelatend onderzoek van kand. C. van
Zwol. Hij heeft het op hem uitgebrachte beroep door de van Middelharnis aangenomen.
De vergadering is blij met de uitkomst van het onderzoek, en broeder Van Zwol wordt dan
ook van harte toegelaten tot de dienst van het Woord.
Zijn bevestiging en intrede vinden D.V. 24 april 2016 plaats.
Hierna wordt met elkaar gesproken over het leven van de gemeenten. Gemeenten zijn met
veel zaken doende o.a. jongeren, bezoek middagdiensten, samenwerking met andere kerkelijke
gemeenten in de regio aangaande de komst van een AZC, en bezinning op het toenemende
aantal onttrekkingen.
Ook is het mooi en stemt het dankbaar om te merken dat er zoveel geloof wordt
aangetroffen in de gemeenten.
Vlaardingen vraagt of het mogelijk is voor pastoraal medewerkende gemeenteleden om ook (deels)
deel te nemen aan de ambtsdragerscursus. In de praktijk kan het voor hen lastig zijn een
pastoraal gesprek te voeren. Uit informatie blijkt dat de ambtsdragerscursus dit jaar
waarschijnlijk op 2 zaterdagen gepland gaat worden. Of is het wellicht mogelijk, omdat er meer
classiskerken gemeenteleden bij het pastoraat inzetten, voor hen een aparte cursus te
organiseren? Dit zal worden opgenomen met Deputaten Toerusting Ambtsdragers.
Met betrekking tot de samenwerking en contact met andere andere kerken zijn er grote
verschillen binnen de classis. Zo is er de samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid van GKv en CGk.
Rozenburg en Voorne heeft een gezamenlijke avondmaalsdienst met de CGk gehouden. Binnen
Barendrecht-Pernis-Albrandswaard, De Lier-Maassluis en Hoogvliet-Spijkenisse is er contact met
en bereidheid tot hulp visa versa met CGK of NGK.
Bij de andere gemeenten is om uiteenlopende redenen geen herkennen/erkennen van elkaar.
Binnengekomen is, van de quaestor br. Van Harten, het financieel overzicht over het jaar
2015 en de begroting voor het jaar 2016. Barendrecht-Pernis-Albrandswaard deelt
mondeling mee dat kascontrole is gedaan en dat de kas in orde is bevonden. De jaarrekening
en begroting worden vastgesteld. De quaestor wordt bedankt voor zijn werk en
gedechargeerd.
Het agendapunt nieuw classisreglement zal terugkomen op de aanstaande mei-classis.
Vlaardingen vraagt om advies inzake bezoekers aan de erediensten die tijdelijk in een AZC wonen.
Ze zijn nog geen lid van de gemeente. Als men te maken krijgt met een doopvraag, is dit binnen de
classiskerken weleens aan de orde geweest? De kerken antwoorden dat deze situatie zich bij hen
niet heeft voorgedaan, maar dat daar wel landelijke richtlijnen voor bestaan
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Hulp aan vacante kerken, regeling consulentschappen, classisbeurten. Hoogvliet-Spijkenisse geeft
aan geen (aanvullende) ondersteuning vanuit de classis nodig te hebben.
Aanwijzing van de roepende kerk van volgende vergadering; Middelharnis, vergadering 12 mei
2016 om 19.30 uur in de kerk van Hoogvliet
De preses, ds. De Vries, geeft aan dat in verband met de waarschijnlijk vervroegde GS 2017
door de volgende vergadering vierbroeders (twee primi en twee secundi) moeten worden
afgevaardigd naar de Particuliere Synode. Daar moeten de kerken goed naar kijken, omdat
deze mensen bereid en in staat moeten zijn om afgevaardigd te worden naar de komende GS.
Ook de ambtsdragerscursus zal op de mei-classis, zoals afgesproken, onder de aandacht
worden gebracht.
Vastgesteld wordt dat met ieders waardevolle inbreng er goed vergaderd is en dat er geen
bezwaren zijn tegen elkaars spreken of handelen.
De preses sluit de vergadering met dankgebed.
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