Persverslag classis Hoogvliet
13 december 2012
Opening namens de samenroepende kerk van Rotterdam-Zuid.
Br. Van Keulen opent de vergadering met schriftlezing en gebed.
Het moderamen neemt de leiding van de vergadering over. De samenstelling hiervan is als
volgt; ds. D.J. van Diggele (preses), ds. A.S. de Vries (scriba). (in verband met de
afwezigheid van Ds. Bondt wegens belijdeniscatechese is er geen assessor, zo nodig zal ds.
De Vries die taak vervullen)
Uit de kerken is te melden dat de samenwerking tussen de GKv en CGk te Rotterdam-Zuid
per 1 januari 2013 in november jl. formeel is bekrachtigd.
Het eenwordingsproces waarin de gemeenten van Barendrecht en Pernis-Albrandswaard zich
bevinden vordert. De afronding van dit proces wordt d.v. voorjaar 2013 verwacht.
De kerk van Vlaardingen heeft oktober jl. een gezamenlijke gemeentevergadering gehouden
met de NGk.
In Maassluis heeft de kerkenraad een samenzijn gehad met de CGk over de prediking.
Rozenburg-Voorne heeft met de CGk een gezamenlijke kerkdienst gehouden. Het plan is om
voor het komend jaar met grotere regelmaat gezamenlijke diensten te beleggen. Ook
worden de contacten geïntensiveerd. In dit alles mogen we zien dat Gods geest aan het werk
is.
De deputaten evenals de afgevaardigden voor de aankomende PS worden benoemd.
Eén afgevaardigde zal in de eerstvolgende classisvergadering worden benoemd.
De voortgang van het proces ‘Kerk zijn in de regio’ wordt besproken. Vlaardingen heeft de
werkgroep reeds met een rapportage gediend.
Andere kerken geven aan met de beantwoording van de vragen doende te zijn. Aangegeven
wordt dat in verscheidene rapportages de antwoorden op de vragen verweven zullen zijn in
het totale stuk. Besloten wordt dat de werkgroep in de februariclassis terugkoppeling geeft
over de ontvangen reacties. Dan zal ook besloten worden op welk moment de presentaties
worden gegeven.
In navolging van de september-classis heeft de kerk van Rotterdam-Zuid o.a. het advies van
Deputaten Kerkelijke Eenheid en de definitieve samenwerkingsovereenkomst doen
toekomen. Met dankbaarheid wordt (nogmaals) kennis genomen deze stukken.
Ook is de aangepaste regeling ontvangen waarin de verhouding geregeld staat tussen ds. G.J.
Bruijn en Rotterdam-Zuid. Reden voor het aanpassen van de regeling is gelegen in het feit
dat ds. Bruijn op freelance basis zijn werkzaamheden voor de Stichting Paulus verder zal
voortzetten. De gewijzigde regeling wordt goedgekeurd door de classis.
De volgende vergadering zal zijn op d.v. 14 februari 2013 in de Nebo-kerk, Smeetslandsedijk
280 te Rotterdam-Zuid, waarbij de kerk van Rozenburg-Voorne de roepende kerk is.

1

