Persverslag
Classis Hoogvliet 1 september 2011
Namens de samenroepende kerk van Hoogvliet opent Ds. Van Groos de vergadering met
schriftlezing. Alle kerken zijn vertegenwoordigd.
Het moderamen neemt de leiding van de vergadering over. Preses is deze avond ds. D.J. van
Diggele en ds. Van Groos is assessor. Afwezigheid van een scriba wordt niet als bezwaarlijk
ervaren.
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. Nadat de notulen van de vorige vergadering waren
goedgekeurd werden de ingekomen stukken behandeld. Deze hadden betrekking op een
rapportage vanuit deputaatschap Hulpbehoevende kerken, inclusief bijbehorende
kascontrole en de controle van het classisarchief.
Vervolgens zijn de deputaten van de classis benoemd. Onder andere in verband met het
vertrek van Ds. Van Houdt zijn er vacatures. Het is mogelijk gebleken om tijdens de
vergadering, waar dit nodig werd geacht,de vacatures in te vullen
Gesproken wordt over de samenvatting en conclusies van de commissie ‘Kerk zijn in de regio’.
Een aanzienlijk deel van de kerken heeft hierop gerapporteerd over de volgende vragen:
Samenwerking met andere kerkgenootschappen
3 denkrichtingen
 behoud bestaande gemeente
 centralisatie

decentralistatie
Verwachting van onze Heer voor de kerken in de regio
Wat kunnen we voor elkaar betekenen in classisverband.
In de eerste ronde worden algemene vragen gesteld en beantwoord. Duidelijk wordt dat
‘Kerk zijn in de regio’ een groeiproces betreft. Wat is er gaande plaatselijk en wat doen we
ermee, hoe kunnen wel elkaar ondersteunen?
Opgemerkt wordt dat uiteraard de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk uitgangspunt is
en blijft.
In de tweede ronde wordt inhoudelijk op de rapportage van de commissie ingegaan.
Allereerst wordt doorgesproken over het Kerk zijn. Elementen die in de uitwisseling naar
voren komen zijn de wijze waarop je in eigen gemeente voorgaat, op welke wijze er wordt
samengewerkt met andere kerkgenootschappen en hoe ook gezocht wordt naar nieuwe
initiatieven (Beverwaard).
Vervolgens wordt ingegaan op het tweede element, namelijk verantwoordelijkheid. Waarbij
in de discussie benadrukt wordt dat we misschien wel minder in activiteiten en meer in
relaties moeten denken.
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Voor het overige is de agenda zonder discussies verlopen en zijn de data van de
classisvergaderingen voor 2012 vastgesteld. De volgende vergadering staat gepland voor 1
december 2011, waarbij de kerk van Maassluis de roepende kerk is.
In de besluitenlijst en in het reglement (art. 2) wordt door de DAO vastgelegd dat
vergaderingen worden gehouden de 2e donderdag van de maanden februari, mei, september
en december. In plaats van de 1e donderdag, zoals nu in het reglement is opgenomen. Dit
besluit is ooit eerder genomen, maar nooit geëffectueerd.
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