Persverslag classis Hoogvliet
16 mei 2013

Opening namens de samenroepende kerk van Vlaardingen.
Broeder Van Houwelingen opent de vergadering door te lezen uit Mattheus 14: 22-33 en
gaat voor in gebed.
Het moderamen neemt de leiding van de vergadering over. De samenstelling hiervan is als
volgt: ds. G.E. Messelink (preses), ds. A.S. de Vries (assessor) en ds. B. van Zuijlekom
(scriba).
Uit de kerken is te melden dat Vlaardingen binnenkort weer een predikant zal hebben, maar
dat Barendrecht afscheid gaat nemen van ds. Bondt. Ds. M. de Vries Zal de MAR verlaten
wegens zijn aanstaande vertrek naar Bedum. Verder wordt er nog stilgestaan bij het
zelfgekozen overlijden van een oud-predikant van de GKV.
De binnengekomen visitatierapporten van de classiskerken worden besproken en eventueel
toegelicht. Conclusie naar aanleiding van deze rapporten is dat je overal ziet dat er moeite
is om met verschillende opvattingen om te gaan. Bijzonder om toch te ervaren dat op elke
plaats aan de kerk gebouwd wordt.
De kerk van Vlaardingen heeft diverse stukken aangeleverd over de samenwerking met de
NGK. Er wordt toestemming gevraagd aan de classis om hiermee door te gaan. Van de
deputaten is al een positief advies ontvangen. Alles overziende stemt de classis met
blijdschap in met de samenwerking en de preses feliciteert Vlaardingen met deze stap.
Verder stemt de classis in met de komst van ds. Treurniet en wordt het ontslag van ds.
Bondt door de kerk van Barendrecht bekrachtigd. De Preses dankt ds. Bondt voor zijn inzet
in de afgelopen jaren en wenst hem veel zegen toe in zijn nieuwe gemeente.
Door de werkgroep “Kerk zijn in de regio” is een rapport opgesteld waarin een overzicht
wordt gegeven van wat er inmiddels gebeurd is en wordt de vraag gesteld hoe we verder
moeten. Voorgesteld wordt om een aantal casussen te behandelen, een theologische
verdieping te maken op de visie op het kerk zijn en een vervolgconferentie te beleggen.
Het voorstel is om het komende jaar 3 casussen te bespreken. Aan de kerk van Rozenburg
wordt gevraagd om in een volgende vergadering een toelichting te geven op de
besluitvorming om als kleine gemeente verder te willen gaan. Daarnaast wil de classis graag
nog een uiteenzetting horen van de kerken die gekozen hebben voor een fusie (Maassluis De
Lier en Barendrecht Pernis).
De visievorming op het kerk-zijn zal buiten de classisvergadering om worden opgepakt door
de predikanten. Het voorstel om een vervolg-conferentie te beleggen wordt door de classis
geaccepteerd.
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In de rondvraag wordt geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot het
samengaan van Barendrecht en Pernis. Het is de bedoeling dat per 1 oktober de nieuwe
gemeente van start gaat. In de septemberclassis zal een verzoek tot instemming worden
ingediend.
De volgende vergadering zal D.V. plaatsvinden op 12 september 2013 om 19.30 in de kerk van
Hoogvliet. De roepende kerk is dan de kerk van Vlaardingen.
De vergadering wordt door ds. Messelink met dankgebed gesloten.
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