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Allereerst wordt ds. Kroeze van de kerk van Hoogvliet-Spijkenisse welkom geheten binnen
de classis. Vanaf die plaats wordt de kerk gefeliciteerd met het vervullen van de
predikantsvacature. Ds. Kroeze geeft aan uit te zien naar een verdere samenwerking binnen
de classis.
Barendrecht-Pernis-Albrandswaard heeft 2 mannenochtenden gehouden waaraan totaal 50
personen hebben deelgenomen. Onder andere is nagedacht is over de plaats binnen de gemeenten
en als 2e stap de ambten. In De Lier-Maassluis is een gemeentevergadering belegd naast de
reguliere. Het zal hier gaan over M/V in de kerk. De geloofscommissie van Hoogvliet-Spijkenisse
heeft 2 avonden gehouden met ouders over mentoraat. Het is dankbaar en waardevol om met
ouders hierover in gesprek te gaan. In Ridderkerk zal voor het nieuwe seizoen weer een voltallige
kerkenraad de taken op zich nemen. Wat betreft het beroepingswerk; er is een hoorcommissie op
pad. Men hoopt voor de zomervakantie een predikant te kunnen beroepen. Rotterdam-Zuid heeft
dit jaar voorlopig geen talstelling. Eerst wordt gekeken hoe men het werk kan verdelen. Dan
worden toekomstige ambtsdragers benaderd die verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een
deelgebied. Het zoeken is naar een manier waarbij de betreffende gemeenteleden meer energie
van krijgen omdat zij beperkt gefocust zijn.
Op 23 mei zal de gemeente Samenwerkingsgemeente Rozenburg en Voorne een eerste
gezamenlijke gemeentevergadering houden. Het zal hier o.a. gaan over welk kerkgebouw er aan
gehouden wordt. Verder is men doende met het benoemen van de ambten met ingang van
september, een gezamenlijk kerkblad, site, commissie van beheer etc. Vlaardingen onderzoekt hoe
hoe het ambtswerk beter kan worden uitgevoerd. Gedacht wordt aan het vergroten van de wijken
en het aantal ouderlingen van 8 naar 4 te verkleinen. Per wijk zullen dan 2 pastoraal werkers
worden gezocht. Het plan ligt nu voor de kerkenraad die er een beslissing over zal nemen.
De Lier-Maassluis heeft samen met de CGK een kerkenraadsvergadering belegd. Voor komend
seizoen zal worden bekeken hoe men meer naar elkaar kan kijken.
Middelharnis zal rondom Pinksteren weer een gezamenlijke samenkomst houden met de PKN van
Sommelsdijk en Middelharnis waarin zal worden gebeden en gezongen.
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