
 

Notulen Classicale Vergadering 

van 20 september 2022  

  

 

Datum : 20-09-2022 

Plaats : Catharinakerk Roden 

 

Aanwezigen: 

Ring Groningen 

 Aanwezig  ds. A. Bruin 

 Afwezig  H.A. van Dijk  

Ring Oost Groningen 

 Aanwezig  H. van de Meent, lid BM, ds. J.F. Hoogstede 

 Afwezig  L.J. Wijnands  

Ring NO Groningen 

 Aanwezig  ds. R. Poede, lid BM 

 Afwezig  R. Wind 

Ring Westerkwartier 

 Aanwezig  ds. M. Krooneman 

Ring Winsum 

 Aanwezig  ds. M.H. Langenburg, J. Roorda 

 Afwezig  Y.Rosier-Hoogkamp 

Ring Assen 

 Afwezig  W. Oostenbrink 

Ring Emmen 

 Aanwezig  A.F. Kolkman, lid BM; D. de Jong, ds. B. de Groot 

Ring Hoogeveen 

 Aanwezig  M. Weismann, ds. S. van Dijk 

Ring Zuidwest Drenthe 

 Afwezig  A. van Vuuren, ds. M. Gaastra, P. Steen 

Evang.Luth.Gem 

 Afwezig  Johan Havinga  

Overig 

 Aanwezig  ds. J. Hommes, classispredikant, ds. W. Bakker, E. Vrolijk, adviseur dienstverlening,  

   Tiety Veerman,  notuliste.  

 Afwezig  W. Wisman, voorzitter CCBB; L. de Zeeuw, scriba, N. Becht, actuarius;  

    

Afgevaardigden synode 

 Aanwezig  H. Vrijhof, B. Meems,  

 Afwezig  J. v.d. Berge, J. de Koning, ds. G. van der Werff,  

 

Gasten (fysiek en digitaal):  

PG Appingedam: Mijna Hadders-Algra (digitaal); ds. Gertine Blom; PG Nofe, Mieke Kortbeek (digitaal); PG 

Wildervank: ds Marien Grashoff en  Gerrit Jan Laarman; ds. Ineke van den Beukel; PG Doezum: Bert Oldewarris 

+ gast; ds. Harry Eringa; PG Leek Oldebert, Rickert Tamminga en heer Kamminga; 
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1. Welkom: 

Dhr. Hans van der Meent neemt vanavond de taak van de afwezige preses over. 

 

2. Opening: 

Onder leiding van Ds. Jos Hoogstede en organist Erwin Wiersinga zingen we lied 66: 1,5 en luisteren we 

naar de woorden uit Genesis 8:20 - Genesis 9:1 gevolgd door enkele gedachten. Vervolgens zingen we lied 

912: 1,2,5,6 – gebed- lied 705:1,2,4.  

 

2a  Quorum 

Het quorum wordt vanavond niet gehaald, daarom kunnen we geen rechtsgeldige besluiten nemen. 

U wordt voor een vervolgvergadering digitaal of fysiek uitgenodigd. 

 

3. Thema: ‘Rapport richting 2035’ onder leiding van Ds. Raymond Poede [lid BM] 

Ds. Poede geeft een korte inleiding om vervolgens in kleine groepjes uit elkaar te gaan en van gedachten 

te wisselen: 

We staan voor een transitie. Zorg voor de toekomst. Veel gemeenten hebben kramp door krimp. Hoe 

houden we de kerk levend? Hoe zorgen we dat we aan haar missie blijven voldoen? 

In onze Classis is de krimp ook zeker voelbaar. En hier moeten we op anticiperen als BM en Classis. De tijd 

van ‘stil maar wacht maar’ is voorbij. Er moet beleid worden gemaakt en op hoop kun je geen beleid 

maken. Er moet een stimulans komen/zijn om samenwerking van gemeenten te bevorderen. We zien dat 

de kerkorde soms achterloopt op de huidige situaties. De uitdaging ligt dus bij ons. 

De motivatie voor Samenwerken kan een middel zijn om Vierplekken in eigen gemeenten overeind te 

houden en waar niet direct aan een fusie wordt gedacht. Want de mogelijkheid is steeds minder aanwezig 

dat gemeenten zelfstandig kunnen opereren door gebrek aan gekwalificeerde menskracht, ambtsdragers, 

financiële problemen. De tijd van afwachten is voorbij! 

U bent in het bezit van de bijlagen 3a, b, c. [zie agenda 20-09-2022] voor verdere informatie. 

Plenair: reacties uit de groepjes:  

• Kleine gemeenten zijn soms allang over de vraagstukken heen welke organisatie ze kiezen. Ze denken 

in losse verbanden en lopen vooruit op de Kerkorde die we nu nog hebben. Grotere gemeenten met 

meerdere kerken werken aan ideeën b.v. een overkoepelende KR. Flexibiliteit is een groot goed om 

toekomstbestendig te willen blijven. Maar waar zijn we eigenlijk voor/van? Wat brengen wij anders 

dan een plaatselijke sportclub? 

• Streekgemeenten sluiten eigenlijk aan bij optie 1. We vragen ons af wat er nieuw is aan optie 1. We 

onderstrepen de noodzaak en een gedeelde KR heeft onze voorkeur. Optie 3: mag/kan eigenlijk niet 

nodig zijn. [Armoetroef].  

Benieuwd naar de realisatie van een administratiebureau. We wachten een degelijk onderzoek graag 

af. Ondersteuning in de financiële administratie zal op termijn nodig zijn. 

• Hoe kun je in je eigen gemeente een Vierplek houden? Het liefst elke zondag, maar hoe doe je dat 

bestuurlijk? Onze voorkeur: een gesprek aangaan met andere gemeenten. Zo kun je ervaren hoe een 

ander viert en wat het geloof met je doet. 

• Inzetten waar je elkaar kunt helpen. bv. een diaconie en CVK [kerkrentmeesters]. Overleggen is prima, 

maar het moet dan ook tot resultaat leiden. Probleem ontstaat dat een goed functionerende 

penningmeester waarschijnlijk geen tijd heeft om uitvoerend te zijn bij een andere gemeente. 

m.a.w.: hoe ga je om met de belasting van je eigen ambtsdragers? 
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• Identiteitsverlies: Welke identiteit sta je voor? Een volle kerk is door de jaren heen al verdampt. Er 

wordt een beroep op onze volwassenheid gedaan. Identiteit is Christus en geen “kerkjes”. 

• Eigenheid: Mensen hebben de voorkeur om in eigen dorp naar “hun” kerk te gaan. Dit heeft geleid tot 

clusterdiensten van 4 kerken samen. Elke zondag is er roulatie van kerk/dorp. Toch zie je ook hier 

versnippering, omdat mensen ter kerke gaan wanneer er dienst in eigen dorp is. In Hoogkerk is een 

huisgemeente … 

 

Ds. Poede licht toe dat de gesprekken met financiële bureaus in volle gang zijn, om te kijken wie/waar 

ondersteuning kan bieden. 

 

4. Thema: ‘De Classis gaat op reis’ 

Dhr. Bert Kolkman leidt ons via een PowerPoint door dit onderwerp. 

Dit onderwerp is ontstaan door de gevolgen van de besluiten van de generale synode over Kerk 2025 en 

de wijzigingen in de kerkorde. 

De classes zijn teruggebracht van 75 naar 11. Onze classis bestrijkt dus Groningen en Drenthe. Helaas 

moeten we constateren, dat de grootte meer afstand tussen classis-gemeenten brengt. Een ander 

aandachtspunt zijn de ringen. [Lees bijlage 4 van agenda 20-09-2022] 

➢ Verbinding Classis – gemeenten/gemeenteleden: 

• Classisvergaderingen worden gehouden in een kerk/locatie aangesloten via beeld/geluid bij een 

kerkomroep. 

• De scriba verstuurt regelmatig nieuwsbrieven van o.a. classis, predikant, verzoek om te plaatsen in 

eigen kerkblad/gemeentebrief. 

• Half oktober verschijnt het jaarlijkse classisblad ‘Verbinding’. Elke gemeente ontvangt 2 exemplaren 

tevens te lezen op de website. 

• Gemeente overstijgende onderwerpen, nieuws, evenementen sturen naar de redactie van de 

website. 

• Samen vormen we de classis. 

➢ Instellen adviescommissie belangrijke onderwerpen: 

• Advisering aan het BM of CV over belangrijke onderwerpen. 

• Doel: Onderwerpen krijgen voldoende aandacht en is een ontlasting voor BM. 

• Samenstelling: 1 lid van BM + 3 leden CV. 

• Mogelijke onderwerpen: diverse rapportages zoals classis Gelderland, kerkelijk werkers, verslag 4 

jaar classis nieuwe stijl. 

 

Dhr. Kolkman [lid BM] vraagt om instemming, zodat er de volgende vergadering een besluit genomen kan 

worden. [Lees: 2a] 

 

De vergadering vindt het een goed uitgewerkt plan. En hopelijk komt er meer animo van 

kerkenraadsleden om deel te nemen. Voor de synodeleden is de mogelijkheid om 4x per jaar een regio te 

bezoeken zodat er een goede wisselwerking tussen regio’s en synodeleden kan ontstaan. De plek van de 

werkgemeenschappen kunnen ook nog een positieve insteek bevorderen. 
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5. Regiopredikant: inzet 

Een korte geschiedenis vanaf maart 2021 wordt door Ds. Jan Hommes verteld:  

Als classispredikant kom je met verschillende gemeenten in aanraking. Verschillende gemeenten hadden 

wel eens een gesprek met een andere gemeente gevoerd, maar een vervolg kwam er niet van zonder 

aanwijsbare redenen. Of toch door een onzeker gevoel, verlies van eigenheid, hoe pak je het aan? Geld 

was geen probleem, dus de urgentie werd dan opzijgeschoven. 

Het BM vroeg zich af, waar ligt onze verantwoordelijkheid, wat is onze bijdrage zonder in te grijpen. Waar 

liggen kansen, maar ook waar stuit je op belemmeringen. Hoe kun je de vieringen lokaal houden. Als het 

kerkenraden niet meer lukt om colleges te vormen. Welke stappen kan een BM ondernemen? We 

hoopten dat de Dienstenorganisatie deze problematiek zou oppakken. 

Maar helaas. Zo ontstond het idee om een regiopredikant aan te stellen. De Dienstenorganisatie heeft 

wel gesteund in het zoeken naar financiële middelen en geholpen bij aanvragen voor subsidie. De 

regiopredikant wordt beroepen en bevestigd door de classicale vergadering. Vervolgens verbonden aan 

het BM en regionaal ingebed. 

Ds. Heleen Maat wordt nu voorgesteld als regiopredikant en zal werkzaam zijn voor 80%. Momenteel is 

Ds. Maat verbonden aan de gemeente in Aduard en interim in Hardegarijp. Ze vertelt dat ze meer dan 25 

jaar op het platteland werkt. Werken in kleine dorpjes is belangrijk om te kijken hoe je gestalte kan geven, 

hoe ben je zichtbaar in kerk en dorp. Regionalisering is geen doel op zich, maar een middel. Vitaal, 

zichtbaar, kans gevend, ondersteunen om samenwerken te bevorderen. 

Er gaat zorgvuldig gedocumenteerd worden, daar dit een nieuwe functie is. Er is voor 4 jaar subsidie 

beschikbaar en over 2 jaar vindt er een evaluatie plaats met de subsidiegevers. 

Ds. Heleen Maat wordt met applaus ontvangen. Binnen een aantal weken hopen we een besluit te nemen 

[lees: 2a] zodat ze de werkzaamheden vanaf 1 november kunnen starten. 

 

6. Notulen Classicale vergadering 17-05-2022 

Redactioneel:  

pag.2: Mes Amin – Nes Amin 

n.a.v.: 

• pag. 3: een toevoeging. 19-09-2022 stond in Trouw een interview met David Wertheim over zijn boek: 

Waar gaat het over als het over Joden gaat. Een zinsnede: Is de Liefde van christenen voor Joden 

eigenlijk wederzijds? Ds. Sybrand van Dijk heeft het boek gelezen en zijn conclusie is, dat het meer zegt 

over de identiteit van de spreker dan over de Joden zelf. De Joden zitten niet op ons te wachten. 

• Pag. 4: verslag vanuit de Generale synode. Heleen Vrijhof heeft met een predikant bezwaar gemaakt 

tegen de verhuizing van de PThU. Procedure loopt nog en in november komt er uitslag.  

 

Verslag wordt vastgesteld. 

 

7. Herbenoeming afgevaardigden naar de CV per 1 januari 2023 

Preses Hans v.d. Meent loopt met ons door de voorstellen. [Lees wederom 2a] 

Aanvulling door classispredikant Hommes: Een verzoek aan de Werkgemeenschappen, Ringen en KR. om 

medewerking te verlenen wie er een vacature kan/wil invullen. 
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8. Mededelingen 

8.1. Jan Hommes, classispredikant 

• Op 3 sept. is er een Inspiratie Festival georganiseerd door 2 werkgemeenschappen en 2 Ringen. 

Het was een prachtige dag met workshops, muziek enz. bij De Blauwe Stad. Het zou fijn zijn, dat 

zo’n festival volgend jaar in een andere regio georganiseerd wordt. Het gemaakte draaiboek kun 

je zo elders uitrollen. 

• Stichting INLIA heeft een oproep gedaan aan de kerken om te helpen bij de opvangcrisis die 

ontstaan is bij Ter Apel. In een halve dag zijn er door vrijwilligers en kerken 250 personen aan een 

slaapplek geholpen. Fantastisch! 

De landelijke kerk brengt 22-09-2022 een bezoek aan onze regio. Ds. Marco Batenburg 

[voorzitter Synode], Dhr. Jurjen de Groot [directeur Dienstenorganisatie], Karin v.d. Broeke 

[programmaleider Kerk in Actie] en iemand van de Afdeling Communicatie gaan met BM de 

opvangplekken bekijken en vervolgens is er een gesprek met directeur van INLIA John van 

Tilborg. 

• Energiearmoede waar we de komende tijd problemen mee krijgen. Er kan gebruik worden 

gemaakt van de deskundigheid van onze diaconale consulent Christiaan Dekker. Zeker de 

plaatselijke diaconieën kunnen een beroep op Dekker doen. 

8.2. Moderamen: 

• Classispredikant heeft overzicht van werkzaamheden van afgelopen jaar gemaakt. Heleen Vrijhof 

vindt dat dit geen hamerstuk mag zijn. Haar voorstel is om het voor de volgende vergadering 

wederom te agenderen en relevante punten te bespreken. 

Reacties:  

• Vacatures afvaardiging naar Generale synode krijgt nog aanvulling door een opmerking dat een 

primus op kort termijn ook gevraagd wordt. 

• Voorstel aan het BM om te overwegen dat er per Classis 1 a 2 personen aangesteld/ ingewerkt 

kunnen worden, zodat er minder problemen bij secundi/primus zijn. 

 

9. Rondvraag: 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

10. Sluiting: 

Ds. Hommes sluit af met het lezen van het bijbelverhaal van ‘Jezus’ ontmoeting met Zacheüs’ uit het boek 

‘Geduld met God’ van Tomas Halik. Tot slot zingen we lied 650 

 

 

Vergaderrooster 2022: 

Nieuwe classicale vergadering op 5 oktober 2022  

Classicale vergadering 29 november 2022 

 


