PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 8
december 2016 in De Voorhof, Capelle aan den IJssel.
1.Namens de samenroepende kerk Capelle aan den IJssel Zuid/West opent ds
R.J. Vreugdenhil de vergadering. Preses is ds W.H. de Groot te Rotterdam
Centrum.
2. De classis neemt uitvoerig kennis van het periodieke rapport van zr E. de
Bruijn, jongerenwerker in de classis. Het contract voor haar aanstelling is aan
het einde van de voorgenomen termijn, tot 2017. Samen met de
begeleidingscommissie doet ze verslag van haar werkzaamheden. Er liggen in
de voorstellen diverse opties tot aanpak voor de nog aankomende periode en ook
voor daarna. Uit de rapportage blijkt urgentie tot voortzetting van de contacten,
die met name in de beide stadsgemeenten Rotterdam Centrum en Delfshaven,
zijn opgebouwd.
Er ligt een verzoek aan de classiskerken zich te beraden over vormen van
voortzetting van het werk en de kerkelijke verantwoordelijkheid naar de
jongeren. Op de februariclassis2017 zal er een definitief besluit worden
genomen, ook over mogelijke financiële consequenties. Voor één
jongerenwerker is het werk bijna niet te overzien.
Er bestaat zeer grote waardering voor al het werk dat tot nu toe is verricht. In
een dankgebed wordt het werk van zr De Bruijn de Here opgedragen.
3. De invoering van de nieuwe kerkorde vroeg aanpassing van de Regelingen
van de classis Rotterdam. De commissie heeft nieuwe voorstellen gemaakt, die
volledig worden aanvaard. Gestreefd wordt naar een consequente terminologie
en notatie. Daarna zullen de teksten digitaal aan de classiskerken worden
aangeboden.
4. Ds J.M. Oldenhuis heeft een nieuwe opzet gemaakt voor de kerkvisitatie
2016-2017, passend bij de nieuw aangenomen kerkorde Ede 2014. De regeling
wordt aanvaard. De predikanten de Groot, Oldenhuis en Vreugdenhill zullen als
primus visitator functioneren, de andere predikanten als secundus. Daarnaast
worden drie (ex-) ouderlingen in het College Kerkvisitatie benoemd: de brs Van
Dongen, Nieuwerkerk aan den IJssel; Zomer, Krimpen aan den IJssel, en Van
der Vloed, Rotterdam Noord/Oost. Er zal een rooster van aftreden worden
vastgesteld.
5. Reeds langere tijd spreken de kerken van Rotterdam Hillegersberg Schiebroek
en Rotterdam Oost over verdere vormen van samenwerking. Men is tot de
conclusie gekomen dat fusie tussen beide kerken de beste voortzetting
garandeert van het kerkelijk leven. In Noord- Rotterdam ontstaan nieuwe

mogelijkheden tot missionair werk, door ds M.A. van Leeuwen, met part-time
inzet voor pastoraal werk in de nieuw gevormde gemeente. Het kerkgebouw aan
de Larikslaan krijgt een herbestemming, en kan behouden blijven.
De stukken voor de fusie zijn onderzocht door de kerk te Krimpen aan den
IJssel. De classis stemt in met de voorgenomen fusie per 1 januari 2017. De
laatste kerkdienst in Rotterdam Hillegersberg Schiebroek zal worden gehouden
op zondag 18 december 2016. De kerk te Berkel en Rodenrijs zal daar namens
de classis aanwezig zijn.
De kerk zal voortaan als naam dragen Rotterdam Noord/Oost en bijeenkomen in
de Ichthuskerk, Jaap van der Hoekplaats 1, Rotterdam.
6. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 9 februari
2017. De samenroepende kerk zal zijn Krimpen aan den IJssel.
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