1.
Opening namens de samenroepende kerk van Middelharnis.
Namens de samenroepende kerk van Middelharnis opent ds. Van Diggele 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. A. van Groos preses, ds. G.E. Messelink assessor en ds. H.D. Bondt scriba.
Vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. De notulen en comiténotulen van
de decemberclassis worden ongewijzigd vastgesteld.
Van de quaestor is het financieel overzicht over het jaar 2011 en de begroting voor het
lopend jaar ontvangen. Bij de kascontrole verricht door de kerk van Barendrecht is de
kas in orde bevonden.
Het overzicht en de begroting worden goedgekeurd en de classis stemt in met het
verzoek om de classiskerken aan te slaan voor een bijdrage van € 0.60 per ziel over het
jaar 2012. De quaestor wordt decharge verleend.
De quaestor en secundus quaestor worden herbenoemd.
Tevens wordt een broeder voorgedragen voor benoeming als primus deputaat art. 31.
KO voor de PS 2012
Deputaten Toerusting Ambtsdragers rapporteren positief over de gehouden cursus. 25
ambtsdragers namen deze keer deel. De classis is van mening dat de cursus duidelijk
voorziet in een behoefte.
Vanuit de classis ziet men graag dat ook voor het volgend seizoen de werkzaamheden
worden voortgezet.
Op de vraag of ook CGk en Ngk-ambtsdragers aan deze toerustings mogen meedoen
wordt positief geantwoord.
De kerk van Rotterdam-Zuid heeft gerapporteerd over het onderwerp ‘Catechese en
vormen binnen de classis’. De antwoorden op het vijftal aan de classiskerken gestelde
vragen zijn samengevat in een praatstuk.
Gesproken wordt o.a. over het gebruik van de catechismus bij de catechese en de wijze
waarop hier invulling aan wordt gegeven.
Verder worden werkwijze en ondervindingen met memoriseren besproken. Goede
ervaringen zijn er met mentoraatschappen. Aandachtspunt is dat dit veel inspanning
vraagt van de mentoren.
Het huisonderwijs zelf moet ook een voortdurende zaak van aandacht zijn binnen de
gezinnen.
Duidelijk is dat de wijze en inhoud van catechese nauw samenhangt met de leeftijd en
geloofsbeleving van catechesegroepen. En dat de gehanteerde methode moet passen
bij de catecheet.
Samenvattend kan worden gesteld dat op een goede manier met elkaar over het
onderwerp is gesproken. Een bemoediging kan uitgaan als men ervaart dat moeiten bij
het geven van catechese ook door andere classiskerken worden ervaren.

De commissie ’Kerk zijn in de regio’ hoopt op d.v. 26 mei 2012 in Ridderkerk een
conferentie te houden. Het zal gaan om gereformeerd kerk zijn naar buiten toe maar
ook intern. In de 2e helft van maart zal de werkgroep de uitnodigingen versturen.
Bij de rondvraag delen Barendrecht en Pernis-Albrandswaard mee de 1e gezamenlijke
gemeentenvergadering te hebben gehouden. Er is geloofsenthousiasme. Vervolgstappen
in het proces van samen een nieuwe gemeente vormen zullen in afhankelijkheid van Hem
worden genomen.
In vervolg op de vorige vergadering deelt Maassluis mee dat verdere stappen zijn
gezet rondom de samenwerking met De Lier. De raden hebben samen vergaderd en dit
zal in het vervolg steeds vaker plaatsvinden. De classis zal tezijnertijd worden
benaderd rondom het besluitvormingsproces. Men is dankbaar voor het verloop van de
ontwikkelingen.
De volgende vergadering zal zijn op 10 mei 2012 te Hoogvliet, waarbij de kerk van
Pernis-Albrandswaard de roepende kerk is.

