Classis Hoogvliet 1 december 2011
Namens de samenroepende kerk van Maassluis opent ds. Messelink de vergadering met
schriftlezing. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.
Het moderamen neemt de leiding van de vergadering over. De samenstelling hiervan is
als volgt; ds. Bondt preses, ds. van Groos scriba en ds. Van Diggele assessor.
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. Het punt catechese en vormen wordt
doorgeschoven naar de februari-classis. Hiervoor in de plaats komt een voorstel van de
werkgroep ‘Kerk zijn in de regio’.
De notulen van de september-classis worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen
zaken vanuit de notulen te melden.
De deputaten evenals de afgevaardigden voor de aankomende PS worden benoemd.
Eén deputaat art. 31 K.O. zal in de eerstvolgende classisvergadering worden benoemd.
De DAO heeft hierover contact gehad met de betreffende broeder en zal hieraan een
vervolg geven.
Daarna wordt een voorstel van de commissie ‘Kerk zijn in de regio’ besproken.
Voortvloeiend uit de vorige vergadering heeft de commissie een voorstel neergelegd.
De commissie wil begin mei 2012 een conferentie organiseren. De kernvraag voor deze
bijeenkomst is: Wat is er gaande rond het verdwijnen en voortbestaan van kerken en
hoe reageren we daarop?
De doelgroep is alle kerkenraadsleden. De conferentie vindt plaats op zaterdag.
Het doel voor de conferentie is: visievorming, inspiratie en het aanreiken van tools om
desgewenst mee aan de slag te gaan.
Vanuit de vergadering worden vragen gesteld over o.a. aantal uit te nodigen classes,
organisatie, inhoud en opzet van de conferentie.
Na hierover uitvoerig te hebben doorgesproken worden de volgende zaken besloten:
Van de classes Hoogvliet en Rotterdam de voltallige kerkenraden uitnodigen. De kerken
binnen de classes Dordrecht en Midden Holland met een afvaardiging uitnodigen.
Classiskerken welke een nauwe samenwerking hebben met andere kerkgenootschappen
zijn vrij deze ook uit te nodigen.
Duidelijk is dat de conferentie zo veel als mogelijk moet aansluiten op de situatie van
de eigen classis.
De werkgroep krijgt fiat om deze dag te organiseren. In de februari-classis zal zij met
een voortgangsrapportage komen.
Bij de rondvraag deelt Barendrecht mee dat een besluit is genomen door de
kerkenraden van de GKv en NGk om een werkgroep op te zetten. In deze groep nemen
van elke kerk 2 broeders zitting. Dit om het proces te begeleiden hoe de samenwerking
kan worden vormgegeven.
Maassluis gaat de samenwerking met De Lier uitbreiden. Het plan bestaat begin 2012
in federatieverband verder te gaan. Het voornemen is aan te sluiten bij de classis

Hoogvliet. In de volgende classisvergadering zal een notitie hierover worden
aangeboden.
De volgende vergadering zal zijn op 9 februari 2012, waarbij de kerk van Middelharnis
de roepende kerk is.

