PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 9
februari 2017 in de Immanuëlkerk, Estafette, Krimpen aan den IJssel.
1.Namens de samenroepende kerk Krimpen aan den IJssel opent br P. Meerveld
de vergadering. Preses is ds J.W. Boerma te Rotterdam Noord/Oost.
2. De classis heeft uitvoerig kennis genomen van het rapport van en over zr
Elisabeth de Bruijn, jongerenwerker in de classis. Er vindt een evaluatie plaats
van haar werkzaamheden, die ze bijna drie jaar verricht. Het contract van haar
aanstelling loopt ten einde. Er wordt daarom ook gesproken over verwachte
ontwikkelingen en opties voor de nabije toekomst.
De begeleidingscommissie (vanuit de classis) heeft een voorzet gegeven, en
daarbij ook diverse (reken-) modellen bijgeleverd.
In een eerste ronde geven alle kerken hun overwegingen en visie op het
verrichte jongerenwerk. Uit deze rapportages blijkt dat binnen alle kerkenraden
intensief gesproken is over voortzetting van het werk en men veel belang hecht
aan deze functie. Er zijn veel contacten opgebouwd, met name vanuit de beide
stadsgemeenten Rotterdam Centrum en Delfshaven. Dat zijn ook de kerken waar
deze jongeren allereerst bij zouden horen. De taken blijken voor één
jongerenwerker bijna niet meer te overzien. Bovendien zal elk jaar er ook weer
nieuwe aanwas komen, vanuit de omliggende classiskerken en verder uit het
land. Er liggen ruimvoldoende taken om aan te pakken. Toch blijft het streven
deze jongeren weer in de bestaande ambtelijke structuren in de eigen kerken op
te vangen en hun plaats te laten innemen.
Uit de kerken blijken wel verschillen over deze inkadering en doelen op langere
termijn. Uit ervaring geeft Elisabeth de Bruijn aan dat opvattingen over geloof
en kerk bij jongeren nogal divergeren en veelal nog meer afwijken van het
klassieke patroon. De aanpak zal daarom niet eenduidig moeten zijn.
De classiskerken worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun
overwegingen aan de begeleidingscommissie aan te leveren. Daarbij wordt ook
gewezen op aspecten in de relaties van jongeren tegenover de kerk. Het wordt
ook wenselijk geacht binnen de classis daarover verder door te spreken.
De commissie zal voor de volgende classis met nieuwe plannen komen voor de
vervolgperiode.
Al het werk, waarvoor grote waardering bestaat, wordt in een dankgebed de
Here opgedragen.
3 Ds J.M. Oldenhuis geeft aanvullende informatie over de kerkvisitatie voor
het seizoen 2016-2017. Binnenkort zal het college Kerkvisitatie bijeenkomen
voor overleg over een gezamenlijke aanpak. De kerkenraden zullen op tijd
worden ingelicht, zodat de thema’s intensief kunnen worden voorbesproken.

4. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 1 juni 2017.
De samenroepende kerk zal zijn Nieuwerkerk aan den IJssel.
Capelle aan den IJssel, 8 december 2016

