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Met blijdschap en dankbaarheid kan worden gemeld dat ds. G.W. Kroeze het beroep van de
kerk van Hoogvliet-Spijkenisse heef aangenomen. Vanaf 1 maart 2017 zal hij de gemeente
dienen. Onder het punt uitwisseling over het leven van de gemeenten wordt o.a. gedeeld dat
het in meerdere gemeenten lastig blijkt vacatures binnen de kerkenraad te vervullen.
Ook de verbondenheid binnen de gemeente is een punt van aandacht. In Ridderkerk heeft het
samenbindend gewerkt dat de gemeente een lied heeft toegezongen bij het afscheid van ds. De
Vries. Dankbaar om de éénheid van de gemeente hierin te zien.
Op 8 januari 2017 zal ds. Van Zuijlekom afscheid nemen van de kerk in de wijk Beverwaard. Dit
betekent een andere invulling voor Rotterdam-Zuid. Gemeenten worden steeds meer
intercultureel. Verder worden er brieven besproken die vanuit de classiskerken zijn ingekomen
waaronder archiefbeheer, voorstel samenwerking leerdiensten, vacature-nood bij de raad.
Vanuit de visitatierapporten zijn 5 punten gedestilleerd die in meerdere visitatiegesprekken aan
de orde zijn geweest. Te weten; Zondagsbesteding en kerkgang, aansluiten jongeren in de
gemeente, inspelen op veranderingen in het kerk zijn/individualisme versus gemeente zijn,
verantwoording nemen voor asielzoekers en bouw niet op mensen maar op God.
Zij zullen op verschillende momenten terugkomen ter bespreking op de classisvergaderingen.
De kerk van Rozenburg en Voorne vraagt, en krijgt, van de classis toestemming om per 1 januari
2017 een samenwerkingsgemeente te vormen met de CGK. Sinds 1992 zijn er samensprekingen, in
2011 zijn verdere toenaderingen ontstaan. In de Samenwerkingsovereenkomst staat verwoord dat
de stappen in afhankelijkheid van God gezet zijn. De eenheid is tot eer van de Vader.
De kerk van Rozenburg en Voorne bedankt de classis voor de verkregen toestemming.
Dankbaarheid overheerst.
Er is inmiddels van Deputaten Toerusting Ambtsdragers informatie aangaande een te organiseren
ambtsdragerscursus. Het wordt waarschijnlijk een dagcursus. Waarin mede wordt begonnen met
ontmoeting waarna workshoprondes volgen. Verder is het plan om 1x per kalenderjaar een
dergelijke toerustingsdag te houden. Deputaten regelen de opzet en expertise. De voltallige
kerkenraad zal worden uitgenodigd.
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