PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 15
september 2016 te Capelle aan den IJssel.
1. Namens de samenroepende kerk Capelle aan den IJssel opent ds B. van
Egmond de vergadering. Hij leest 1 Kor 3: 1 -17. Er wordt gezongen Psalm 134.
Preses is ds J.W. Boerma te Rotterdam Oost.
2. Ds P.J.C. Colijn te Rotterdam Delfshaven is voor het eerst in de classis
aanwezig. Hij stemt van harte in met de leer van de bijbel, zoals beleden in de
Drie Formulieren van Eenheid door ondertekening van het bindingsformulier
voor ambtsdragers, GS 2014.
De preses wenst hem een goede ingang binnen de classis.
3. Deputaten Ondersteuning Kerken leggen hun Jaaroverzicht voor , met de
nieuwe voorstellen tot ondersteuning. De classis gaat akkoord. Het quotum
wordt vastgesteld op 2 euro/lid.
4. Ds W. Tiekstra heeft emeritaat aangevraagd, op grond van leeftijd, dat de
kerkenraad van Berkel en Rodenrijs hem inmiddels heeft verleend.
De vereiste stukken worden door de classis onderzocht. De classis besluit Ds W.
Tiekstra eervol ontslag te verlenen uit de actieve dienst. Als bewijs ontvangt hij
de Akte die is ondertekend door het Moderamen en deputaten ABC.
Ds Tiekstra en zijn vrouw worden door de preses hartelijk en persoonlijk
toegesproken, met dank aan God die krachten gaf voor alle inzet tot het
ambtelijk werk en spaarde in voor- en tegenspoed.
Namens deputaten ABC spreekt ds J. Ophoff te Zwijndrecht woorden van dank
voor betrokkenheid en werkkracht in de breedte van het kerkverband.
Ds Tiekstra bedankt voor alle woorden van dank en bemoediging.
De afscheidsdienst is vastgesteld op 27 november 2016 in Berkel en Rodenrijs.
De classis zal daar vertegenwoordigd zijn door de kerk van Bergschenhoek.
5. Door besluitvoming van de GS Ede 2014 zal het deputaatschap Seksueel
Misbruik binnen de classis per 1 januari 2017 zijn opgeheven. Elke kerk zal zelf
verantwoordelijk zijn voor de eigen interne vertrouwenspersoon m/v. Eventueel
kunnen kerken iemand gezamenlijk aanstellen. Op de classisvergadering in
december 2016 zal over de invulling per kerk worden gerapporteerd.
6. Bij het agendapunt Rondgang binnen de kerken blijkt een diversiteit aan
Jaarthema’s te bestaan. Alle hebben de bedoeling door onderling gesprek te
komen tot geloofsverdieping en groei in saamhorigheid.

Bij meerdere kerken blijven er knelpunten over invulling van vacatures voor
ambtsdragers.
7. Ter tafel is een voorstel voor nieuwe opzet van de kerkvisitatie. Dit zal
aansluiten bij de regeling Artikel C18 van de kerkorde. Afgevaardigden vinden
het belangrijk dat de afzonderlijke kerkenraden eerst over het voorstel spreken.
Het voorstel zal daarom opnieuw aan de orde komen op de decemberclassis.
8. Deputaten Toerusting Ambtsdragers komen met nieuwe plannen voor
toerusting van( a.s) ambtsdragers. Men zal gebruik willen maken van het
Praktijkcentrum Zwolle, gepaard aan een breed uitnodigingsbeleid. De classis
stelt daar budget voor beschikbaar, zodat participatie aan een cursus
gefaciliteerd zal kunnen toenemen. De classis vraagt aandacht voor elementen
van toerusting: kennis, vaardigheden, tijdspatronen, maar tevens voor vormen
van toerusting. Dit zal mede bepaald kunnen worden door wensen van de
deelnemers.
9. Zr Elisabeth de Bruijn, jongerenwerker binnen de classis, geeft een korte
impressie van het verloop van de Ontmoetingsdag op 4 juni. Ambtsdragers,
jeugdwerkers, belangstellenden etc . gingen in gesprek met jongeren die uit de
GKv afkomstig geen band meer onderhouden met de kerken. Ze heeft de indruk
dat de problematiek, waar jongeren tegenaan lopen, meer is gaan leven. Er is
nog veel te doen. Ze wijst erop dat ze met haar werk, met haar contract, nog 10
maanden heeft te gaan. Vragen worden besproken hoe het daarna verder zal
moeten. Vermoed wordt dat voor de kerken in Centrum en Delfshaven een ”gat”
zal ontstaan in begeleiding van de jongeren. Andere kerken verwachten wel
moeiten bij adequate opvang van jongeren, vooral tegen de dertig jaar.
Kerkenraden zouden graag op specifieke ondersteuning willen terugvallen. In
de stadskerken wordt daarom gedacht aan vervolg opdrachten of opvolging.
In haar december rapport zullen deze vragen meer gedetailleerd aan de orde
komen en zal verdere besluitvorming plaatsvinden, ook over mogelijkheden van
kerkenraden en inzet en ondersteuning vanuit gemeenten.
10. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 8
december 2016. De samenroepende kerk zal zijn Capelle aan den IJssel
ZuidWest.
Capelle aan den IJssel, 12 september 2016

