
 

Agenda Extra Classicale vergadering 

 

van 8 februari 2022  

 

Hierbij nodig ik u uit voor de EXTRA classicale vergadering van 8 februari 2022 

Plaats  : in principe fysiek (locatie Catharinakerk, Brink 8, Roden) anders digitaal. 
Aanvang : 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
 
Indien een fysieke vergadering niet mogelijk is, zal de vergadering digitaal worden gehouden.  
U wordt hierover per e-mail geïnformeerd met opgave van de benodigde instructies.  
 
Als u de vergadering fysiek niet wilt/kunt bijwonen dan bestaat de mogelijkheid om deze te volgen 
via kerkomroep.nl (zoeken op ‘PG Roden Roderwolde’). Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt 
maken dan verzoek ik u om u vooraf per e-mail bij de scriba te melden 
(scriba@classisgroningendrenthe.nl).  
 
 
Namens het moderamen, Leny de Zeeuw, scriba,  
mobiel: 06 – 53 64 59 85 
 

19.30 uur 1 Avondgebed  

 

19.50 uur 2 Welkom door de preses, dhr. Henk van Dijk 

 

19.55 uur 3 Thema: Armoede en Diaconaat 

  Inleiding door onze diaconaal consulent, Christiaan Dekker. Christiaan wil ons 

meenemen in vragen als: ‘Wat betekent armoede voor iemands dagelijks leven?’, 

‘Hoe (h)erken je geldzorgen en armoede?’ en ‘Wat kun je voor iemand betekenen 

hierin?’. Ook informeert Christiaan ons over de voortgang van het project 

‘Diaconaat in de regio’ in Noordoost Groningen. 

 

P A U Z E 

 

21.00 uur 4 Thema: Hoever kunnen we gaan in het aanspreken van gemeenten op 

samenwerking?  

Inleiding door onze classispredikant ds. Jan Hommes.  

Aan de hand van de casus (zie bijlage 4.1) kunnen we dit thema in groepjes 

behandelen.  

 

In het breed moderamen spreken we ook over hoe we samenwerking op grotere 

schaal vanuit de classis kunnen bevorderen met het doel om gemeentes te 

ontlasten. Onze preses, Henk van Dijk, beschrijft de oprichting van een classicaal 

kerkelijk bureau (zie bijlage 4.2) en ds. Raymond Poede schetst in zijn notitie een 

perspectief voor huisgemeentes (zie bijlage 4.3). Wellicht kunnen deze beide 

notities in het gesprek met elkaar worden meegenomen.  
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21.45 uur 5 Verdeling Classicale Gelden  

  Hierbij het voorstel voor verdeling van de gereserveerde classicale gelden over 

alle classes (zie bijlage 5.1). Onze preses, Henk van Dijk, lid van de commissie 

Financieel Beheer Classicale Gelden, en zal dit voorstel verder toelichten.  

 

22.00 uur 6 Rondvraag. 

U wordt dringend verzocht uw vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de 

vergadering per e-mail bij de scriba in te dienen. 

 

22.05 uur 7 Sluiting. 

 

 

Noteert u alvast in uw agenda de Classicale Vergaderingen 2022: 

22 februari 2022 

17 mei 2022 

20 september 2022 

29 november 2022 

 

 


