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Het financieel overzicht 2016 en de begroting 2017 worden door de nieuwe quaestor br. Van
Welie toegelicht. De DAO zal br. Van Harten, de voormalig quaestor een brief doen
toekomen waarin hem decharge wordt verleend aangaande de financiën over het jaar 2016.
Eveneens zal de classis hem dankzeggen voor het werk van quaestor wat hij vele jaren heeft
mogen doen.
Ds. Messelink is afgevaardigd naar de Generale Synode. Hij is hierdoor vrijgesteld van
werkzaamheden voor de eigen gemeente.
De kerk van Hoogvliet-Spijkenisse deelt mee dat naar aanleiding van een vraag op de vorige
classisvergadering er vanuit De Lier-Maassluis ondersteuning geboden bij het huisbezoekwerk.
De begeleidingscommissie Rozenburg en Voorne, bestaande uit br. Blijleven, br. Oosterman en ds.
Van Zuijlekom heeft een eindrapportage opgesteld. De kerk van Rozenburg heeft per 1 januari
2017 een samenwerkingsgemeente gevormd met de CGK Rozenburg. De commissie heeft in het
traject hiernaar toe advies verstrekt en begeleiding gegeven aan het proces. Met het vormen van
de samenwerkingsgemeente is de taak van de begeleidingscommissie afgerond. De classis verleent
de commissie decharge.
Hoogvliet-Spijkenisse vraagt approbatie van het beroep van ds. G.W. Kroeze. Omdat door een
omissie een aantal stukken niet voor handen wordt de approbatie verleend, onder het voorbehoud
dat het moderamen de ontbrekende stukken zal nazien.
Uit de visitatierapporten 2016 wordt het onderdeel zondagsbesteding en kerkgang nader
besproken. Een drietal kerken hebben met elkaar overleg gehad wat resulteert in de eerste
aanzet over leerdiensten zoals die nu op tafel ligt. Ds. Van Zwol licht het stuk toe. Doel is te
komen tot een bredere samenwerking als classis als het gaat om de tweede dienst. Meer
optrekken in de leerdiensten en het gelijk trekken van programma’s van de afzonderlijke
classiskerken. Voorstel is om 2x per maand een zondagmiddag hieraan te besteden. Dit geldt dan
voor alle classiskerken. De avonddienst wordt dan een korte en krachtige dienst waarin
gemeenteleden tot rust komen in de drukke wereld. Ruimte voor verwerking en soms ruimte voor
interactie en bespreking. Vanuit de vergadering wordt er wisselend gedacht over dit voorstel.
Ds. Van Diggele zegt dat deze eerste aanzet zal worden teruggenomen en dat verdisconteerd zal
worden hetgeen hierover vanavond is besproken. De insteek is elkaar fundamenteel te kunnen
ondersteunen in de veranderende manier van kerk zijn. Het voorstel zal op een andere manier
worden voorbereid. Laten de predikanten bekijken wat gerealiseerd kan worden zodat we
inhoudelijk elkaar kunnen dienen aangaande de zondagsbesteding.
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