PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam , gehouden op
donderdag 17 mei 2018 in de Ichthuskerk te Rotterdam.
1. De samenroepende kerk is Rotterdam Noord Oost. De vergadering wordt
geopend door br C. Harinck. Preses is ds J.M. Oldenhuis
2. De agenda is allereerst bestemd voor een verslag van zr Elisabeth de Bruijn
over haar taak als ”pionier voor twintigers” in de classis Rotterdam. Er is niet
zozeer een rapport over haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ze wil
eerder met de kerken delen haar reflectie en observatie over het werkveld en
haar opdracht namens de classis.
Een jaar geleden werd de nieuwe opdracht door de classis geformuleerd: Ze gaat
relaties / contacten aan en/of intensiveert al opgebouwde relaties met twintigers
die in Rotterdam wonen, van huis uit afkomstig zijn uit een van de GKv kerken
of via een andere weg met haar in aanraking komen, met als doel het
ontwikkelen van betekenisvolle relaties waarin ruimte is om de betekenis van
het christelijk geloof in het leven van deze twintigers te (her-)ontdekken.
Ze licht de prioriteiten toe die ze in 2017 stelde, alsmede het gemaakte werkplan
en het overleg met de kerken te Delfshaven en Centrum.
Een wat onverwachte wending betekende het contact met ds N. de Jong en W.
Dekker, waardoor min of meer een zoektocht begon naar een nieuwe werkwijze
en experimenten. Want na de totale ervaring van vier jaar is duidelijk geworden
hoe complex en gelaagd de problematiek is.
Bij jongeren ontdekt ze een escapisme: in tijden van tegenstand of
moeilijkheden ontwijken ze deze werkelijkheid, maar snakken naar gemak en
geluk. Ook ziet ze een neiging om toe te kijken in plaats van deel te nemen,
terwijl je niet te dicht bij mag komen. Privacy is daarvoor te lief.
De classis is dankbaar voor de betrokkenheid en inzet van Elisabeth. Er is
herkenning van het geschetste beeld bij jongeren (en ouderen!) en de erkenning
van de mede daardoor ontstane complexiteit in het werk. De classis realiseert
zich dat er geen irreële of te hoge verwachtingen kunnen zijn.
Gezocht zal worden naar een nieuwe structuur die anderen doet delen in het
pionierswerk. Ook zal het overleg met de kerkenraad van Rotterdam Centrum
verder worden geïntensiveerd, om een goede basis te houden voor de komende
jaren. Het dienstverband met Elisabeth de Bruijn zal t.z.t. worden beëindigd.
3. Bij de rondgang in de kerken binnen de classis blijken reeds vrouwelijke
ambtsdragers gekozen of bevestigd. In sommige kerken is er nog bezinning over
de vragen M/V en ambt gaande. Eén kerk zal revisie aanvragen van de besluiten
GS Meppel 2017.

Binnen de classis zal een inhoudelijke bespreking over M/V plaatsvinden op de
eerstvolgende classis van september 2018.
Enkele kerken hebben nieuw contact gelegd met NGK-kerken in de regio.
4. De kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel hoopt op 17 juni 2018 in ds HJ Lopers
een nieuwe predikant te ontvangen. De kerk te Rotterdam NoordOost wordt
verzocht de classis bij bevestiging en intrede te vertegenwoordigen.
5. De classis wordt verzocht steun te verlenen aan een voorstel van een
zusterkerk in de classis tot het bijeenroepen van een vervroegde synode. Dit
voorstel wordt verworpen. Het kost veel energie en geld en de (tijd-) winst
wordt te gering geacht.
6. De volgende vergadering van de classis zal worden gehouden op donderdag
13 september 2018 in Het Baken, Bergschenhoek.
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