PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 21
september 2017 in de Gereformeerde Kerk te Rotterdam Centrum, Simonstraat
6-8, Rotterdam.
1.Namens de samenroepende kerk Rotterdam Centrum opent ds W.H. de Groot
de vergadering.
De classis vergadert in het juist volledig gerenoveerde kerkgebouw aan de
Simonstraat. Niet alles staat nog op zijn plaats, maar de trots op de renovatie is
ruim merkbaar.
Preses van de classis is ds M.A. van Leeuwen te Rotterdam NoordOost.
2. De classis gaat akkoord met een nieuw arbeidscontract voor zr Elisabeth de
Bruijn, jongerenwerker in de classis ” pionier voor twintigers”. Ze wordt
herbenoemd voor drie jaar.
De begeleidingscommissie van de classis wordt in grootte teruggebracht tot drie
personen. Deze zal in de toekomst intensiever overleggen over beleid en aanpak
met de kerkenraad van Rotterdam Centrum, die primair verantwoordelijk wordt.
3. De classiskerken, samen met de kerken uit de classis Hoogvliet, hielden op
16 september 2017 in De Voorhof, Capelle aan den IJssel een toerustingsdag
voor ambtsdragers. Deze dag was goed bezocht; men was enthousiast over de
opzet en de gehouden werkgroepen. Op de volgende vergadering zal een meer
extensief verslag komen.
4. Eén van de classiskerken heeft een brief gestuurd met het verzoek adhaesie te
betuigen aan een voorstel, waarin de kerken worden opgeroepen in elk geval tot
de eerstkomende GS in 2020 geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen.
Hierdoor zal ruimte ontstaan voor onderlinge bezinning en voorbereiding van
beroep of revisie op het M/V besluit op de e.k. GS 2020.
De classis neemt de brief niet over. De kerken zeggen toe de brief mee te nemen
in het traject M/V in eigen gemeente. Op de volgende classisvergadering zal
worden gerapporteerd of dit leidt tot adhaesie of niet en welke argumentatie
onder het standpunt ligt.
5. De classis besluit voort te gaan in deelname aan een project tot digitale
Archivering ADC Kampen.
6. Herbenoemingen voor 2017=2018 vinden plaats. Het deputaatschap
Hulpbehoevende Kerken (KO G 82) heeft verslag uitgebracht. De classis gaat
akkoord met de bedragen voor steun en het voorgestelde quotum.

7 Het college Kerkvisitatie brengt verslag uit over de gehouden bezoeken
2016=2017. De verslagen van de visitaties zijn rondgestuurd naar alle
classiskerken. Besloten wordt de classisvergadering van 7 december 2017 te
besteden aan aparte behandeling van de verslagen. Verwacht wordt een
intensieve bespreking van gesignaleerde verschillen, trends en ontwikkelingen.
Per gemeente wordt niet alleen de gangbare afvaardiging verwacht (een
predikant en een ouderling). Er wordt op aangedrongen dat vanuit de kerken alle
ouderlingen in deze bijeenkomst zullen participeren.
De voorgestelde agenda van de classis zal worden opgeschoven naar de
volgende vergadering.
8. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV donderdag
8 februari 2018 De samenroepende kerk zal zijn Rotterdam Delfshaven.
Capelle aan den IJssel, 21 september 2017

