PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam , gehouden op
donderdag 18 januari en 8 februari 2018 te Rotterdam Delfshaven.
1. De samenroepende kerk is Rotterdam Delfshaven. De vergadering wordt
geopend door br. A.T. van Noordenne. Preses is ds W.H. de Groot.
2. De agenda op 18 januari 2018 is geheel bestemd voor een kerkelijk
onderzoek. Br C.T. Vleesenbeek te Krimpen aan den IJssel heeft het Beroepbaar
stellend Onderzoek aangevraagd (naar Art B11.1 KO).
Het onderzoek is voorbereid door de Classiscommissie. Het wordt in besloten
kring afgenomen in aanwezigheid van de twee deputaten Predikantszaken ds A.
Koster te Gouda en ds D.J. van Diggele te Barendracht.
Het onderzoek verloopt volgens de vastgestelde Regelingen. Hierbij wordt
gesproken over de motivatie tot het ambt, onderzoek naar de leer, en komen drie
preekvoorstellen aan bod over OT, NT en de HCatechismus.
Alle afgevaardigden hebben bevoegdheid aan het gesprek deel te nemen en te
oordelen. De vergadering besluit dat er voldoende is om br. C.T. Vleesenbeek in
de kerken beroepbaar te stellen. De deputaten onderschrijven dit besluit. De
kandidaat ondertekent het bindingsformulier en met een hartelijke gelukwens
worden hem de benodigde akten overhandigd.
3. Bij de rondgang in de kerken binnen de classis blijkt in veel gemeenten een
proces rondom M/V en ambt op gang gebracht. Enkele kerken hebben een
voorgenomen besluit geëffectueerd en zullen bij de a.s. verkiezingen voor
ambtsdragers ook vrouwen kandideren.
4. De kerk te Capelle aan den IJssel Noord verzoekt tot een bredere inhoudelijke
bespreking over de achter-/onderliggende vragen m.b.t. M/V en ambt. Hierbij
zal het gaan over omgang met een plurale praktijk en vragen rondom het
Schriftverstaan. De bespreking zal worden geagendeerd voor de mei classis.
5. Het college Kerkvisitatoren geeft een korte impressie van de
classisbijeenkomst op 7 dec 2017, waar gesproken werd over bevindingen uit de
gehouden visitaties 2016/2017. Het college zal zich verder beraden over de
aanpak 2017/2018 en een planning aan de kerken doen toekomen.
Onderwerp was o.m. geestelijk leidinggeven.

6. Deputaten Toerusting Ambtsdragers doen verslag over de bezinningsdag op
16 september 2017. Er was veel animo tot voortzetting. Deze staat gepland voor
15 september 2018. Voor de workshops zal men dan vooral mensen uit de eigen
classes (Hoogvliet en Rotterdam) willen rekruteren om deze te leiden.
7. Er worden enkele nieuwe benoemingen gedaan. Als quaestor van de classis
(primus) wordt benoemd br. K. Vliegenthart te Rotterdam Centrum. Br C.
Hensen die terugtreedt na vele jaren nauwgezet werk, zal worden bedankt.
8. De kerkenraad te Berkel en Rodenrijs zal het beroepingswerk intensief
voortzetten. De kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel is dankbaar en hoopt
binnenkort in ds HJ Lopers, Hoogezand- Sappemeer Noord een nieuwe
predikant te ontvangen.
9. De volgende vergadering van de classis zal worden gehouden op donderdag
17 mei 2018 in de Ichthuskerk, Rotterdam Noord Oost.

Capelle aan den IJssel, 8 februari 2018

