Persverslag classis Hoogvliet
13 september 2012
Opening namens de samenroepende kerk van Ridderkerk
Br. Hooijmeijer opent de vergadering met schriftlezing en gebed.
Het moderamen neemt de leiding van de vergadering over. De samenstelling hiervan is als
volgt; ds. A. van Groos (preses), ds. D.J. van Diggele (assessor) en ds. G.E. Messelink
(scriba).
Uit de kerken is te melden dat Maassluis en De Lier gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen
houden. De volgende vergadering zal de overeenkomst van samengaan aan de classis worden
voorgelegd en de classis worden gevraagd naar approbatie van het kerkenraadsbesluit om
samen te gaan met de GKv de Lier. Er mag dankbaarheid zijn over de voortgang van dit
proces.
Naar aanleiding van de inkomende stukken wordt de quaestor art 11 K.O. en de archivaris
decharge verleend. De classis gaat akkoord met het voorstel de rekening van deputaten art.
11 K.O. op te heffen en de gelden onder te brengen bij de quaestor van de classis br. Van
Harten.
De werkgroep ‘Kerk zijn in de regio’ heeft een samenvatting gemaakt van de conferentie
gehouden op 26 mei jl. Verder heeft zij een voorstel gedaan over een vervolg van de
conferentie. Dhr. Paas gaf tijdens de conferentie vier vragen mee voor een toekomstvisie.
De werkgroep stelt aan de classis voor dat iedere kerkenraad aan de hand van deze vragen
de plaatselijke situatie bespreekt, analyseert en evalueert en hiervan rapporteert op de
decemberclassis. Dit kan dan gebeuren in de vorm van een presentatie.
Besloten wordt de beantwoording van de vragen niet in de decemberclassis maar in de
februariclassis te bespreken. Mocht dit onverhoopt voor een kerk niet haalbaar zijn dan kan
dit in de volgende vergadering worden aangegeven.
Verder wordt gesproken over het nogmaals organiseren van een soortgelijke conferentie.
Besloten wordt vooralsnog niets te plannen, maar als de behoefte zich voordoet een
bijeenkomst te houden.
Met dankbaarheid kan gemeld worden dat de huidige organisatoren bereid zijn dit nogmaals
te doen. Het wordt niet nodig geacht hier op dit moment een commissie voor in te stellen.
Rotterdam-Zuid heeft aan de classiskerken een voorstel en samenwerkingsovereenkomst
voorgelegd. Zij wil per 1-1-2013 samengaan met de CGK.
Door de kerken is het stuk met dankbaarheid ontvangen. Het is een wonder te lezen dat in
Rotterdam-Zuid de samenwerking met de CGK op dit punt is gekomen.
Bijzonder mooi dat de kerken in Rotterdam-Zuid deze samenwerking willen vormen.
De stukken zijn zeer uitgebreid en er valt zorgvuldigheid te lezen in dit hele traject.
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Wat ontbreekt is het advies van deputaten kerkelijke eenheid. Rotterdam-Zuid heeft het
verzoek om advies wel bij hen neergelegd, maar zij geven aan nog niet zover te zijn.
Deputaten geven ook aan dat dit wat hen betreft behandeling door de classis niet in de weg
hoeft te staan, die zou kunnen instemmen onder voorhoud van positief advies van deputaten.
Rotterdam-Zuid laat weten op de decemberclassis opnieuw te komen met verzoek om
instemming wanneer het dan verkregen advies van deputaten kerkelijke eenheid – dat de
classiskerken dan ook zullen ontvangen – ingrijpende wijzigingen in de
samenwerkingsovereenkomst tot gevolg heeft.
Op basis hiervan wordt na stemming de gevraagde goedkeuring verleend.
Vervolgens worden alle voorgestelde deputaten 2012/2013 (her)benoemd.
Vlaardingen geeft aan dat na een aantal jaren samensprekingen met de NGK er nu
wederzijdse erkenning is als kerk van Christus Jezus. Mochten er ontwikkelingen zijn dan
zal de kerk de classis hierover inlichten. Ook hier wordt dankbaarheid voor uitgesproken.
De volgende vergadering zal zijn op d.v. 13 december 2012 te Hoogvliet, waarbij de kerk van
Rotterdam-Zuid de roepende kerk is.
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