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Agenda Classicale Vergadering 

 

Datum : 21 februari 2023 

Plaats : Vredehorst (kerkgebouw van de wijkgemeente De Weide van de PG te Hoogeveen 

Adres : Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen 

 

De vergadering is ook rechtstreeks te volgen via de link: bit.ly/cvfeb23 

 

 

1. Inloop 

Vanaf 19.00 uur 

Van 19.00 uur is de deur open. Bij binnenkomst ontvangt ieder een 

kopje thee/koffie. De afgevaardigden wordt gevraagd de presentielijst te 

tekenen. Gasten worden uitgenodigd om hun gemeente, eigen naam en 

e-mailadres op de presentielijst in te vullen. 

 

2. Opening 

19.30-19.35 uur 

 

De preses opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

3. Vesper 

19.35-20.00 uur 

De vesper, als opening voor deze vergadering, wordt verzorgd door ds. 

Jan Hermes van PG Schoonebeek. 

 

 

 

Na de vesper gaan we in twee groepen uiteen om de presentatie van de 

twee thema’s te volgen. Na een halfuur wordt gewisseld. 

 

4. Thema 1 

20.00-20.30 uur (gr 1) en 

20.30-21.00 uur (gr 2)  

De heren Wiebe te Velde en dhr. Gijs Pullen verzorgen een presentatie 

over het Diaconaal Platform Hoogeveen. (zie website: 

diaconaalplatformhoogeveen.nl) Folderdocumentatie is ter plaatse 

beschikbaar. 

 

5. Thema 2 

20.00-20.30 uur (gr 2) en 

20.30-21.00 uur (gr 1)  

Ds. Marianne Paas-Feenstra (PKN Pesse) doet verslag van de gehouden 

cursus voor ambtsdragers. 

 

 

6. Pauze 

21.00-21.15 uur 

Onder het genot van een kopje koffie/thee is er gelegenheid om elkaar 

nader te spreken. 

 

  

http://bit.ly/cvfeb23
https://www.diaconaalplatformhoogeveen.nl/
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7. Mededeling BM  

21.15-21.25 uur 

• Verslag van werkzaamheden over de afgelopen periode, waaronder 

de (her)benoemingen. 

• Men wordt verzocht vragen/opmerkingen vóór de vergadering in te 

dienen bij scriba. 

• Beantwoorden van vragen. 

 

8. Mededeling synode-

afgevaardigden 

21.25-21.35 uur 

• De synode-afgevaardigden brengen schriftelijk verslag uit aan de 

leden van de CV. 

• Beantwoorden van vragen. 

 

9. Ringen/gemeenten 

21.35-21.50 uur 

Wel en wee in de gemeente. 

De gemeenten worden uitgenodigd om zaken met elkaar te delen:  

• Waar bent u mee bezig? 

• Wat loopt goed/lekker? 

• Wat loopt minder goed? Wat zijn uw zorgen? 

• Wat heeft u geleerd de afgelopen periode? 

• e.d. 

 

10. Notulen 

21.50 – 21.55 uur 

Notulen van de classicale vergadering van 29 november 2022. 

 

NB: de afgevaardigden ontvangen de notulen van deze CV binnen drie 

weken na de gehouden CV. Hun wordt gevraagd om binnen twee weken 

schriftelijk te reageren met: 

• Voorstellen voor tekstuele aanpassingen; 

• instemmen met de notulen; 

• vragen n.a.v. de notulen. 

 

11. Rondvraag 

21.55-22.00 uur 

De afgevaardigden wordt gevraagd hun vragen voor de pauze schriftelijk 

bij de scriba in te dienen. 

 

12. Sluiting 

22.00 uur 

 

 


