PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 1
juni 2017 in De Lichtkring, De Dreef 1, Nieuwerkerk aan den IJssel.
1.Namens de samenroepende kerk Nieuwerkerk aan den IJssel opent br J.J.
Olde de vergadering. Preses is ds B. van Egmond te Capelle aan den IJssel
Noord.
2. De classis heeft in de afgelopen maanden meerdere keren gesproken over het
werk van zr Elisabeth de Bruijn, jongerenwerker in de classis. Na evaluatie op
de vergadering van de classis in februari j.l. besloot de classis het werk voort te
zetten en zr De Bruijn een nieuw contract aan te bieden.
De eerste doelstelling van haar aanstelling drie jaar geleden is bereikt: er is een
overzicht van omvang van de problematiek van kerkverlating bij jongeren en
ook van de achtergronden daarvan.
De begeleidingscommissie van de classis komt met voorstellen voor de nieuwe
fase en een aanpak die zr De Bruijn voor ogen staat met de bereikte contacten en
netwerk.
De classis blijft in eigen verantwoordelijkheid opdrachtgeefster, maar het werk
zal voortaan vooral worden ingevuld vanuit de stadskerken, en met name
Rotterdam Centrum. De begeleidingscommissie vanuit de classis zal in omvang
en bezetting teruggaan en worden vervangen door een directere aansturing, die
ook binnen de kerkenraad van Rotterdam Centrum voorstellen zal kunnen doen.
De classis zal in september definitief over het nieuwe arbeidscontract spreken en
de consequenties voor de werkzaamheden van zr De Bruijn.
In gebed wordt het werk van zr De Bruijn de Here opgedragen.
3. De classiskerken worden aangemoedigd namen op te geven voor een nieuwe
ambtsdragerscursus DTA, die tezamen met het Prakrijkcentrum Zwolle wordt
opgezet op 16 september 2017.
4. De classis keurt de Jaarrekening en verantwoording 2016 van de Quaestor
classis, br C. Hensen te Berkel en Rodenrijs, goed en verleent décharge. Over
2017 hoeft geen quotum te worden geïnd, behoudens voor het jongerenwerk.
5. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 21
september 2017. De samenroepende kerk zal zijn Rotterdam Centrum.
Capelle aan den IJssel, 1 juni 2017

