PERSVERSLAG van de vergadering van de classis Rotterdam op donderdag 17
september 2015 te Rotterdam Hillegersberg Schiebroek
1. Namens de samenroepende kerk Rotterdam Hillegersberg Schiebroek opent
br B. Padding de vergadering. Preses is ds M.A. van Leeuwen te Rotterdam
Oost.
2. Deputaten art 11 KO brengen verslag uit over het afgelopen jaar. Deputaten
worden gedechargeerd. De classis stemt in met het voorstel tot steun voor de
kerk te Rotterdam Delfshaven tot een bedrag van 40. 000 Euro. Het quotum
wordt vastgesteld op 2 Euro per lid.
3. Voor de kerk van Rotterdam Delfshaven was Ds J.W. Boerma te Rotterdam
Oost aangezocht als consulent, die erin heeft bewilligd. Hij wordt benoemd.
4. De invoering van de nieuwe kerkorde vraagt aanpassing van een aantal
regelingen. Er wordt een commissie benoemd om dit te onderzoeken. Hierin
worden verzocht plaats te nemen ds J. B. de Rijke, Krimpen aan den IJssel en br
N.M. Kramer, Capelle aan den IJssel noord, dao. Invoering van de nieuwe
classicale regelingen wordt beoogd voor 1 januari 2016.
5. De classis had eerder voordrachten gedaan voor deputaten voor de PS
Holland Zuid, die op 18 maart 2015 werd gehouden. Deze PS oude stijl is
inmiddels geliquideerd. Deputaten art 49 KO werden daar herbenoemd.
In de nieuwe opzet van de PS wordt deze taak tijdelijk toebedeeld aan een
nieuw deputaatschap, voorlopig voor een jaar: Advisering en Begeleiding van
Classes (ABC). Dit deputaatschap staat onder voorzitterschap van ds A. de
Snoo, Leiden.
Ten behoeve van de classis Rotterdam zijn voorgedragen en benoemd ds J.
Ophoff te Zwijndrecht en ds B. van Zuijlekom, Rotterdam Zuid (sec.).
6. Deputaten Toerusting Ambtsdragers hadden eerder in 2015 gerapporteerd
over afnemende deelname aan de jaarlijkse cursus voor jonge ambtsdragers.
Deputaten hadden een breed voorstel met een nieuwe aanpak. Belangrijk werd
geacht een introductiecursus voor jonge ambtsdragers, maar ook bespreking van
actuele ontwikkelingen in het kerkelijk leven, in bijzijn van ervaren ouderlingen.
Naast ondersteuning vanuit het Steunpunt is ook aandacht gevraagd voor
begeleiding van de diakenen. De classis is dankbaar voor de creatieve
voorstellen van deputaten. In opzet zal er per jaar een nieuwe bijeenkomst zijn
in april/mei en in het najaar, in één dagdeel.

7. In afwachting van uitwerking van een nieuwe classicale regeling, worden
voorlopig (2015-2016) alle predikanten uit de classis herbenoemd voor de
jaarlijkse Kerkvisitatie.
8. De kerk te Rotterdam Centrum meldt dat er voor gekozen is de
middagdiensten voortaan te laten vervallen. Broeders en zusters kunnen de
kerkdiensten bijwonen in Rotterdam Delfshaven.
9. De volgende vergadering van de classis wordt vastgesteld op DV 10
december 2015. De samenroepende kerk zal zijn Rotterdam Oost.
Capelle aan den IJssel, 17 september 2015

