Persverslag classis Hoogvliet – donderdag 12 mei 2016.
De vergadering wordt geopend door br. W.G. van Steenis. Wij zingen gezang 167 de verzen 1, 2 en 3.
Gelezen wordt uit Colossenzen 3: 12 – 17 en daarna gaat br. Van Steenis voor in gebed. Br. Van
Steenis memoreert dat het gelezen schriftgedeelte in lijn is met de situatie in Middelharnis. Er is veel
e
zegen, onder andere de intrede van een eigen predikant en op de aanstaande 1 Pinksterdag de doop
van 4 kinderen.
Constituering van de vergadering. Ds. D.J. van Diggele neemt plaats als preses, de overige
moderamenleden zijn ds. G. Treurniet Azn (assessor) en ds. A. de Vries (scriba).
De notulen van enkele vorige vergaderingen 14 januari en 11 februari 2016 worden ongewijzigd
vastgesteld.
Vervolgens worden ontwikkelingen binnen de eigen gemeenten gedeeld. Bij de meeste kerken is er
sprake van enkele of meerder jongeren die belijdenis gaan doen.
Op verschillende manieren wordt invulling gegeven aan het gemeenteleven: zoals als gemeente
tussen de kerkdiensten samen lunchen, gesprekken over zondagsinvulling, aandacht voor jongeren.
De kerk van Hoogvliet-Spijkenisse heeft in een gemeentevergadering besloten ds. Buitendijk uit
Waddinxveen te gaan beroepen.
Het nieuwe 'Reglement en bijlagen Classis Hoogvliet; classicale regeling van werkzaamheden'.
wordt vastgesteld
In Barendrecht zal ds. van Diggele dit jaar enkele malen voorgaan in de NGK gemeente aldaar.
De Cursus toerusting ambtsdragers zal worden gehouden maar de datum zal worden verplaatst van
11 juni 2016 naar een later tijdstip.
Op verzoek van één der kerken en naar aanleiding van een ontvangen brief wordt gesproken ver de
toekomst en organisatie van het werk van de Missionaire Arbeid Rijnmond.
In comité wordt naar aanleiding van een vraag van een classiskerk advies gegeven hoe te handelen in
een concrete pastorale situatie.
De kerkvisitatierapporten zijn ontvangen. Op basis van het nieuwe reglement moeten deze anders
worden behandeld: wat hebben de kerken te bieden, wat hebben ze nodig, welke thema's spelen er?
Dit vraagt diepere voorbereiding. De rapporten zullen op de septemberclassis worden behandeld.
Op deze classisvergadering dient de afvaardiging naar de particuliere synode te worden geregeld.
Er wordt één ouderling benoemd en één secundus-ouderling zal worden benaderd. De predikanten
zullen onder regie van de voorzitter van deze classisvergadering separaat tot een voordracht komen.
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