Persverslag van de
classisvergadering Hoogvliet
van 10 september 2015

Ds. D.J. van Diggele opent de vergadering door te lezen uit Galaten 6:2-5. Met elkaar wordt
psalm 26 gezongen. Hierna wordt voorgegaan in gebed.
Constituering moderamen: ds. D.J. van Diggele (preses), ds. G. Treurniet Azn (scriba) en ds.
G.E. Messelink (assessor).
Uit de kerken; In Middelharnis is het beroepingswerk inmiddels gaande. Komende zondag
komt de eerste kandidaat op verzoek preken. Als we naar het breder kerkverband kijken kan
het afscheid van zowel prof. dr. M. Te Velde als van prof. dr. B. Kamphuis als hoogleraren
van de Theologische Universiteit worden genoemd.
Verder terugkijkend op de visitaties van afgelopen seizoen kan geconcludeerd worden dat er
goede gesprekken zijn gevoerd in een goede verstandhouding. Hier mogen we dankbaar voor
zijn. Dank daarom aan God.
De deputaten voor 2015/2016 worden herbenoemd.
De actuele stand rondom de steunaanvraag van de kerk van Rozenburg en Voorne wordt besproken.
In december kan de classis hierover een besluit nemen. De vergadering begrijpt echter dat zowel
Rozenburg en Voorne als de boekhouders van de andere classiskerken gebaat zijn bij eerdere
duidelijkheid.
Zodra deputaten met een advies komen zal dit naar de kerken worden gecommuniceerd
Middelharnis heeft samen met ds. B. van Zuijlekom een brainstormsessie gehouden over het
onderwerp classis en classisvergaderingen. Hieruit kwamen de volgende steekwoorden naar voren;
bemoediging, jaarthema, ondersteunend, aanscherpen, efficiënt én zinvol
Voor de decemberclassis zal bovenstaande worden geconcretiseerd en bijgepunt, door middel van
een voorstel van br.Sies uit Middelharnis, dat hij vooraf ook aan de classispredikanten zal doen
toekomen.
Ds. Van Diggele en ds. Messelink hebben een concept gemaakt van een nieuw
classisreglement.
Opmerkelijke veranderingen of aanvullingen hebben zij op een blad aangegeven. De beide
predikanten zullen dit verder uitwerken zodat het reglement op de volgende classis compleet
is en op de februariclassis vastgesteld kan worden.
De kerkelijke postitionering van Armstrong Agbor Ebot wordt voor kennisgeving
aangenomen.
Ook wordt kort gesproken over de ambtsdragerscursus. Als advies is in februari
meegegeven om nog eenmaal de cursus te organiseren in een andere periode. Op de
februariclassis zal de cursus ook onder de aandacht van de kerken worden gebracht
teneinde meer deelnemers te werven. Een afgevaardigde van de kerk van Hoogvliet-
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Spijkenisse zal navraag doen bij de Deputaat Toerusting Ambtdragers. Dit zal
teruggekoppeld worden aan het moderamen van de vergadering.
Aanwijzing van de roepende kerk: De Lier-Maasssluis, vergadering 10 december 2015 om
19.30 in de kerk van Hoogvliet.
Vastgesteld wordt dat met ieders waardevolle inbreng er goed vergaderd is en dat er geen
bezwaren zijn tegen elkaars spreken of handelen.
Ds. Van Diggele sluit de vergadering met dankgebed.
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