Persverslag classis Hoogvliet
14 september 2017
Bij het agendapunt ’Uitwisseling over het leven van de gemeenten’ blijkt dat er binnen de
classiskerken allerlei zaken spelen. Gedeeld worden o.a. de jaarthema’s, samen ontmoeten,
samen leven. Contacten met wijkgenoten, mensen die in de buurt van de kerk wonen. De
startzondagen die al zijn gehouden of binnenkort plaatsvinden. Het blijkt o.a. in De LierMaassluis en Middelharnis lastig om aandacht te wekken voor de kleine wijk. HoogvlietSpijkenisse en Ridderkerk zijn dankbaar dat alle ambten vervuld zijn.
Ds. J. Holtland heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep van Ridderkerk. De
beroepingscommissie is weer verder aan het werk. Verschillende kerken hebben al binnen de
raad gesproken over het M/V besluit van de Generale Synode. Afgesproken wordt zo veel als
mogelijk samen op te trekken binnen de classis en elkaar op de hoogte te houden van de
besluiten en hoever we hiermee zijn. Besloten wordt het onderwerp M/V iedere vergadering
te agenderen. Bijzondere dingen worden gezien in het kerkplantingsproces MEER dan
BeverWAARD. Het vertrek van ds. Van Zuijlekom heeft effect gehad op het aantal
bezoekers uit de wijk. Zij zien de predikant als de autoriteit die het kerk-zijn belichaamt.
Veel van God is terug te zien in de kerk. Mensen leven vanuit genade. De
Samenwerkingsgemeente Rozenburg en Voorne heeft in oktober een gemeentevergadering
waarin o.a. zal worden besproken welk van beide kerkgebouwen zal worden afgestoten. Een
aantal gemeenten heeft te maken met een dalend ledental. In de ene gemeente speelt het
M/V besluit van de Generale Synode een rol, in de andere is er niet één oorzaak voor aan te
wijzen. Vlaardingen is met een kerkenraad in kleinere samenstelling verder gegaan.
Bezoekbroeders- en zusters worden aangesteld.
Rotterdam-Zuid dient bij de classis een steunaanvraag in voor MEER dan BeverWAARD. Er
bestaan concrete plannen om een voorgangersechtpaar te benoemen, dat de komende jaren leiding
kan geven aan deze kerkplanting. Vastgesteld is dat de omvang van de missie in de Beverwaard de
financiële draagkracht van MEER dan BeverWAARD en de samenwerkingsgemeente ver te boven
gaat. In 2018 zal de MAR zijn faciliterende rol voor MEER dan BeverWAARD beëindigen. De MAR
wil zich meer gaan richten op projecten. Concreet is het verzoek om per januari 2018 voor 50%
van de begroting van MEER dan BeverWAARD landelijke ondersteuning te realiseren. De
benodigde stukken zijn in bezit bij deputaten hulpbehoevende kerken. In oktober wordt een
advies van hen verwacht. Besloten wordt dat de classis de aanvraag van harte steunt mits de
deputaten positief adviseren. Mocht dat laatste niet zo zijn dan komt deze classis in voortgezette
zitting bijeen om het advies van deputaten met hen te bespreken. Dit om het proces niet onnodig
te vertragen.Vanuit de visitatierapporten is een aantal punten gedestilleerd waar de classis op een
ander moment in dit seizoen over zal doorpraten. Dit zijn; hoe omgaan met landelijke
ontwikkelingen bijv. M/V in de kerk, inspelen op veranderingen, individualisme versus gemeente
zijn, hoe stimuleren we huiselijke liturgie.
De vergaderdata voor 2018 worden vastgesteld. (8 febr. 17 mei, 13 sept. en 13 dec.)
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