Persverslag classis Hoogvliet
10 mei 2012
Opening namens de samenroepende kerk van Pernis-Albrandswaard.
Ds. Van Diggele opent de vergadering met schriftlezing en gebed.
Het moderamen neemt de leiding van de vergadering over. De samenstelling hiervan is algt
volgt; ds. G.E. Messelink (preses), ds. A.S. de Vries (assessor) en ds. A. van Groos (scriba).
Uit de kerken is te melden dat Vlaardingen zich beraad op een vervolg in het
beroepingswerk. Hen wordt sterkte en wijsheid toegewenst. Rozenburg-Voorne heeft 29
april jl. een gezamenlijke dienst met de CGK gehouden en sinds zondag 6 mei vinden de
diensten van Barendrecht plaats in een ander gebouw. Het gebouw van de kerk zelf is te
klein geworden.
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld met als aanvulling een stuk van de commissie ‘Kerk
zijn in de regio’ aangaande de classicale conferentie. De notulen van de classisvergadering 9
februari 2012 worden ongewijzigd vastgesteld.
De kerkvisitatierapporten worden in comité besproken. Nadat de rapporten zijn besproken
wordt vastgesteld dat enkele algemene punten opvallen; teruglopend bezoek van de
middagdienst, betrekken van gemeenteleden bij de gemeente en voorbereiding op het
ambtswerk. Hierover zal in een latere classis wellicht worden verder gesproken.
De kerk van Maassluis heeft een voorstel ingebracht van een regeling die zij graag wil gaan
toepassen binnen de gemeente bij het toelaten van gasten uit zusterkerken die regelmatig
de viering van het Heilig Avondmaal willen meevieren.
Artikel 60 K.O. geeft ruimte tot toelating van gasten na het overleggen van een goede
attestatie inzake leer en leven. In de praktijk wordt dit voor elke viering gehanteerd. Gelet
op de toename van het aantal vieringen vragen de attestaties veel werk en doet het afbreuk
aan het uitnodigende karakter van het Heilig Avondmaal. De andere kerken binnen de classis
hebben een dergelijke regeling niet. Veelal worden in deze gevallen afspraken gemaakt met
andere kerkenraden. Een aantal classiskerken doet een week voorafgaand aan de viering van
het Heilig Avondmaal een afkondiging.
Hierin worden gemeenteleden opgeroepen om, als men gasten / medechristenen in de dienst
verwacht, die geen lid zijn van een van onze kerken, maar wel graag het avondmaal mee willen
vieren, hen vooraf in contact te brengen met de kerkenraad.
De overige classiskerken hebben geen bezwaar tegen de regeling.
De commissie ‘Kerk zijn in de regio’ legt de classis een begroting voor aangaande de
classicale Ambtsdragersconferentie van d.v. 26 mei 2012 te Ridderkerk.
De classis gaat akkoord met de begroting en stemt in met de kostenverrekening op basis van
het z.g.n. omslagstelsel. Voorts wordt besloten om de commissie een voorschot van 2/3 van
de begroting te verstrekken.
De volgende vergadering zal zijn op d.v. 13 september 2012 te Hoogvliet, waarbij de kerk van
Ridderkerk de roepende kerk is.
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