
 

Agenda Classicale vergadering 

 

van 20 september 2022  

 

Hierbij nodig ik u uit voor de classicale vergadering van 20 september 2022 

Plaats  : Catharinakerk, Brink 8, Roden; ingang onder de toren.  

Aanvang : 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 

 

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 daarvan gebruik wilt maken dan nodig 

ik u uit 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 Woord van welkom  

 

19.35  uur 2 Avondgebed door ds. Jos Hoogstede, predikant te Sellingen. De organist is Erwin 

Wiersinga.  

 

19.50 uur 3 Thema: rapport ‘Huisgemeente richting 2035’ (bijlage 3a). Deze notitie is onder 

leiding van ds. Raymond Poede, lid BM, tot stand gekomen en ziet op de 

ontwikkelingen in onze classis waar het gaat om kleine gemeentes en de 

toekomst: zaken zoals huisgemeentes, regionale kerkenraden en dergelijke 

worden daarin benoemd.  

  Ook in andere classes wordt daarover nagedacht. Zo heeft de classis Gelderland 

Zuid & Oost een rapport geschreven dat heet ‘Als ambten en functies niet meer 

vervuld worden’ (zie bijlage 3b).  

  Wij als BM willen inzetten op het bevorderen van samenwerking tussen 

gemeentes. Recent is in het Protestantse Magazine een interview verschenen met 

Jaap Schaveling, hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan Nijenrode, over de 

voorwaarden voor een succesvolle samenwerking (zie bijlage 3c). 

  De bedoeling is dat we na een introductie door ds. Raymond Poede met elkaar – 

in groepjes - in gesprek gaan over dit onderwerp.  

 

P A U Z E 

 

20.45 uur 4 Thema: ‘de classis gaat op reis’ 

  In het BM hebben we een plan gemaakt met het doel om de Classicale 

Vergadering meer zichtbaar te maken bij de gemeente, o.a. door de afstand 

tussen gemeente en classis te verkleinen en door de betrokkenheid van de 

gemeente te vergroten. Daarom: ‘de classis gaat op reis’.  
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  De bedoeling is om de 4 classicale vergaderingen op 4 verschillende locaties in de 

regio te organiseren en daarbij de plaatselijke ringen te betrekken. Dat plan is 

uitgewerkt in een voorstel (zie bijlage 4) voor de opzet van de Classicale 

Vergadering ‘nieuwe stijl’. Dit plan ligt ter bespreking voor. Na een korte inleiding 

door Bert Kolkman, lid BM, is het de bedoeling om hierover met elkaar in gesprek 

te gaan.  

 

21.15 uur 5 Regiopredikant: inzet + introductie.  

  Er is in de afgelopen periode veelvuldig overleg gevoerd met de 

Dienstenorganisatie over de aanstelling van een regiopredikant. Op de 

wervingsadvertentie hebben 2 sollicitanten gereageerd. Met beide kandidaten 

zijn 2 sollicitatiegesprekken gevoerd. In principe komen beiden in aanmerking 

voor de vacature. Beiden hebben aangegeven voor een parttime functie (van 18 

uur) te gaan. Beide kandidaten worden voor benoeming aan de Classicale 

Vergadering voorgedragen.  

  Ds. Jan Hommes, onze classispredikant, zal verdere toelichting geven. Het is ook 

de bedoeling dat zij bij deze vergadering aanwezig zijn zodat u met hen kennis 

kunt maken.  

 

  De afgevaardigden worden hierbij gevraagd om met de benoeming van de 

regiopredikant(en) in te stemmen.  

 

21.45 uur 6 Notulen Classicale Vergadering van 17 mei 2022 (zie bijlage 6) 

 

21.50 uur 7 Herbenoeming afgevaardigden naar de CV per 1 januari 2023:  

Ring Oost Groningen, ds. Jos Hoogstede, predikant: heeft zich niet herkiesbaar 

gesteld. De werkgemeenschappen zijn gevraagd om een predikant voor te dragen. 

Ring Westerkwartier, ds. Marijn Krooneman, predikant, heeft zich herkiesbaar 

gesteld voor een volgende termijn.  

Ring Winsum, Jakob Roorda, ouderling, heeft zich herkiesbaar gesteld voor een 

volgende termijn.  

Ring Emmen , Bert Kolkman, diaken, heeft zich herkiesbaar gesteld voor een 

volgende termijn. 

Ring Zuidwest Drenthe, Anke van Vuuren, ouderling, en Ds. Marianne Gaastra, 

predikant, hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn; Ds Gaastra 

tot aan haar emeritaat.  

 

De afgevaardigden worden hierbij gevraagd om met de herbenoeming van ds. 

Marijn Krooneman, Jakob Roorda, Bert Kolkman, Anke van Vuuren en ds. 

Marianne Gaastra in te stemmen. 
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21.55 uur 8 Mededelingen 

  Classispredikant:  

Moderamen:  

• de classispredikant heeft een overzicht van zijn werkzaamheden over 2022 tot 

nu toe gemaakt. Dat overzicht treft u als bijlage hierbij aan (zie bijlage nr 8). 

Met dat overzicht heeft u als afgevaardigde inzicht in wat we als BM doen en 

krijgt u de mogelijkheid om hierop te reageren of vragen te stellen.  

 

• Vacatures afvaardiging naar de Generale Synode:   

Er zijn nog steeds vacatures voor secundi in het ambt van ouderling en diaken.  

Kerkenraden, ringen en werkgemeenschappen worden uitgenodigd om namen 

voor te dragen.  

 

• Vacatures afvaardiging naar de Classicale Vergadering:  

Er zijn nog steeds vacatures voor afvaardiging naar de CV, te weten:  

ring Groningen: ouderling,  

ring Hoogeveen: diaken,  

ring NO Groningen: diaken,  

ring Assen: predikant en ouderling;  

ring Westerkwartier: ouderling + ouderling kerkrentmeester;  

Gemeentes, ringen en werkgemeenschappen worden uitgenodigd om namen 

voor te dragen.  

  

22.00 uur 9 Rondvraag. 

U wordt verzocht uw vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering 

per e-mail bij de scriba in te dienen. 

 

22.10 uur 10 Sluiting. 

 

 

Noteert u alvast in uw agenda de volgende Classicale Vergadering 2022: 

29 november 2022 

 


