Persverslag van de classisvergadering van de classis Hoogvliet van de Gereformeerde kerken in
Nederland, gehouden op 13-12-2018.

Op 13 december heeft de classis Hoogvliet weer vergaderd. Vanuit de kerk van Barendrecht-PernisAlbrandswaard was er, door persoonlijke omstandigheden, helaas geen afvaardiging.
Tijdens deze vergadering heeft br. Oosterman, namens de MAR, het een en ander verteld over de
organisatie. De naam van de organisatie is veranderd in ’Rijnmond Mission’, afgekort RM. De RM
heeft o.a. als doel om projecten die gericht zijn op Evangelisatie te koppelen aan lokale kerken, zodat
er meer draagvlak komt voor een project en het onderdeel wordt van een gemeente. Daarnaast zijn
de vacatures voor 2 bestuursfuncties, zoals ook beschreven in het vorige persverslag van de
vergadering van 13 september jl. nog niet vervuld. Er wordt wederom een dringende oproep gedaan
aan de kerken om in de gemeente rond te kijken voor de vervulling van deze vacatures.
De kerken hebben in deze vergadering het wel een wee besproken van alle gemeenten die aanwezig
waren. Reden tot dankbaarheid geven positieve berichten omtrent jeugdwerk, kinderwerk en
kerstbijeenkomsten, gemeentevergaderingen. Ook vermeldenswaardig is de definitieve overgang van
de gemeente van Rozenburg en Voorne naar hun voor sommige nieuwe (voor GKV leden) of
verbouwde (voor CGK leden) kerkgebouw. Maar er zijn ook zorgen geuit over kerkgang, vervulling
van de ambten en het geloofsleven van gemeenteleden.
In het persverslag van de vergadering van september jl. is per abuis niet genotuleerd dat de papieren
in verband met de komst van Ds. R.J. Stolper richting Rotterdam-Beverwaard op de classis contracta
van 21 juni jl. in orde waren bevonden.
De DAO (Deputaat Administratieve Ondersteuning) heeft aangegeven met haar werkzaamheden te
stoppen met ingang van september 2019. In de classiskerken zal gezocht worden naar een nieuwe
DAO.
De classis Hoogvliet hoopt in 2019 te vergaderen op de volgende data: 14 februari, 16 mei, 12
september en 12 december. Dit alles zo de Here wil en wij leven.
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