Persverslag
Classis Hoogvliet
Vergadering 3 februari 2010
Namens de samenroepende kerk van Vlaardingen opent ds. A. van Houdt de vergadering met
schriftlezing en gebed. Na vaststelling dat alle kerken wettig vertegenwoordigd zijn, neemt
het moderamen zijn plaats in. Preses is ds. G.E. Messelink, scriba is ds. A. van Groos en ds.
A.S. de Vries treedt op als assessor.
Binnengekomen stukken
Binnengekomen is het financiële overzicht over het jaar 2010 en de begroting voor het jaar
2011. De stukken worden goedgekeurd en de Classis stemt in met het verzoek om de
Classiskerken aan te slaan voor een bijdrage van € 0,45 per ziel over het jaar 2011.
De quaestor wordt bedankt voor zijn inspanning en gedechargeerd.
Presentatie
Ds. Simpelaar houdt een presentatie over zijn werk onder Hindostanen.
Rond 1978 is hier door de GKv in Rotterdam Centrum mee begonnen. Ds. Simpelaar houdt
zich sinds 2007 bezig met zorg voor, toerusting van en omzien naar Hindostaanse christenen.
Allereerst de eigen kerkleden ( ca 10-15 personen) maar ook is het de bedoeling nieuwe
contacten onder hindoes te krijgen. Hiervoor is voortgaande studie van het hindoeisme nodig.
Er worden ontmoetingsavonden georganiseerd, er is een Bijbelstudie-groepje en Hindoes
worden opgezocht in hun eigen bijeenkomsten, in een poging met hen in gesprek te komen.
Deputaten
Br. Van Rietschoten heeft verzocht om van zijn taak als deputaat(secretaris) toerusting
ambtsdragers te worden ontheven. Zijn verzoek wordt aanvaard, onder het uitspreken van de
waardering voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Er wordt nog gezocht naar
een opvolger. Er wordt gevraagd om namen van mogelijke kandidaten zo spoedig mogelijk
aan het moderamen door te geven, zodat die nog voor het begin van het nieuwe kerkelijk jaar
kan starten.
Afscheid ds. A. van Houdt
Het verzoek om het ontslag van ds. Van Houdt door de kerk van Vlaardingen wordt door de
classis bekrachtigd. De Preses dankt ds. Van Houdt voor het werk dat hij in de afgelopen 10
jaar heeft verricht in diverse deputaatschappen en als visitator. Dank ook aan de Heer die dit
alles mogelijk maakte. De zegen van de Heer wordt ds. Van Houdt en zijn gezin toegewenst
in zijn nieuwe gemeente Urk.
In zijn dankwoord blikt ds. Van Houdt kort terug op de afgelopen jaren, met plezier en
dankbaarheid. Als aansporing wil hij meegeven om toch vooral de gereformeerde belijdenis
hoog te houden.
Kerk in de regio
Er is een rapport opgesteld waarin wordt aangegeven hoe we om kunnen gaan met het feit dat
veel gemeenten inkrimpen. Er worden drie denkrichtingen gepresenteerd:
- Streven naar behoud van bestaande gemeenten met eventuele ondersteuning vanuit de
Classis
- Streven naar Centralisatie

- Streven naar Decentralisatie
De wens van de werkgroep is, dat iedere kerkenraad een vragenlijst invult over de situatie nu
en de verwachte situatie over 10 jaar. Aan de hand daarvan kan een inventarisatie worden
gemaakt van de situatie in de classis. Op de volgende Classisvergadering zal dan een
terugkoppeling plaatsvinden.
De volgende vergadering wordt D.V. gehouden op 12 mei 2011 en zal worden
samengeroepen door Barendrecht.
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