Persverslag van de vergadering classes Hoogvliet/Rotterdam inzake Missionaire Arbeid
Rijnmond gebied (MAR) gehouden op 24 november 2011 in De Lichtkring, De Dreef 1,
Nieuwerkerk aan den IJssel.
De vergadering wordt geopend door ds. D.J. van Diggele van Middelharnis en PernisAlbrandswaard, die deze vergadering leidt. Hij leest Psalm 115 en gaat voor in gebed. Er
wordt gezongen Psalm 115: 1 en 2.
Alle kerken uit beide classes zijn vertegenwoordigd. Van enkele kerken is de geloofsbrief
nog niet ontvangen, zij zullen deze nazenden.
Tevens zijn aanwezig deputaten MAR, bestuur MAR en een aantal medewerkers en
belangstellenden.
Ds. J.P.C. Simpelaar geeft een presentatie over het radiowerk op zender SunriseFM. Het
programma is een verbrede voorzetting van het werk van de in het afgelopen jaar overleden
br. Shahzad op het radiostation AmigoFM. Na een voorbereidingsperiode eerder dit jaar is
na de zomervakantie gestart met een uur durend wekelijks radioprogramma op de vroege
dinsdagavond. Naam van het programma is Duniya Kanur hetgeen Licht van de Wereld
betekent. Men wil het radiowerk tot focus maken.
De aanwezigen luisteren naar een stukje van enkele minuten radiowerk om een indruk te
krijgen van de inhoud.
Ds. Simpelaar besluit met de opmerking, waar hij ook zijn presentatie mee begon, dat hij zich
niet in Egypte maar in Kanaän voelt.
Ds. B. van Zuijlekom begint zijn presentatie met de mededeling dat het niet goed gaat….
Waarom dit begin? In de Elimkerk en Beverwaard gebeuren mooie dingen maar verder? De
MAR is er ook om expertise te delen! Missionaire inzet ter plaatse in de classes-kerken. En
daar wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.
In de Elimkerk vinden diverse activiteiten plaats. Bijbelstudie met Antillianen en anderen,
feeling met intercultureel, kerk-zijn, bezinning op kerk zijn samen op met “MEER dan
BeverWAARD”.
In de Beverwaard worden Alpha en Beta-cursussen gegeven. Iedere zondag is er een
‘kerkdienst’, vanuit geformeerde context, met parallel een kinderprogramma. Na afloop is er
een gezamenlijke maaltijd. Er groeit hier een echte veelkleurige gemeenschap en er ontstaat
onderling vertrouwen. (www. MEERdanBeverWAARD.nl)
Voor 2012 zijn er mooie plannen o.a. een missionair medewerker aanstellen, opstarten
mannenwerk, kinderwerk uitbreiden.
In het begin van de presentatie kwam het delen van expertise aan de orde, slotvraag is: wie
volgt?
Ds. M. de Vries vertelt over zijn werk onder de moslimgemeenschap.
Het Kruispunt heeft 3 doelstellingen geformuleerd. Kernwoorden; Toerusten, ontmoeten en
organiseren.
Veel activiteiten hebben plaatsgevonden zoals cursus Kruis & Hidjra (i.s.m. Stichting
Evangelisatie & Moslim), ontmoetingsdagen, minisymposia, bijeenkomsten waarbij samen
wordt gelezen en gegeten, vrouwenwerk, crea-bijeenkomsten. In de afgelopen periode 12
manaar-lezingen in de MAR-kerken. Zo zijn er nog vele andere activiteiten.
Tevens is er een website www.hetkruis.org.
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Kennisoverdracht wordt over en weer met andere stichtingen, netwerken, organisaties etc.
gedeeld.
Over het secretarieel en financieel verslag 2010 zijn geen vragen. Deputaten en bestuur
worden bedankt voor hun werk. Verder wordt decharge verleend aan deputaten over het
beleid 2010
Zowel de doelstellingen als de begroting wordt door de kerken vastgesteld.
De vooraf aan deputaten gestelde vragen worden beantwoord.
Hierna wordt de voorgestelde te wijzigen structuur van de MAR besproken.
In de loop der tijd is het werk van de MAR fors uitgebreid, dit vraagt om optimalisering van de
structuur van de MAR. In de vergaderstukken is uitgebreid de huidige en nieuwe vorm te
geven structuur gekenschetst.
De nieuw te vormen structuur wordt unaniem door de classes vastgesteld.
Deputaten gaan uitdagingen binnen het werkgebied niet uit de weg. Mogelijk nieuwe
projecten zullen worden getoetst aan een checklist van vragen zoals deze is opgesomd in de
vergaderstukken.
Bij de rondvraagt memoreert de voorzitter van het bestuur br. Zomer het het overlijden van
br. Shahzad eerder dit jaar. Het gemis en de wijze waarop hij zich heeft ingezet worden
telkenmale duidelijk.
Na het zingen van Psalm 115: 8 besluit ds. D.J. van Diggele de avond met dankgebed en
sluit de vergadering.
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