Verslag van de eerste vergadering van de Ring Noordoost Groningen,
dinsdag 27 november 2018, 19.30 uur in de Frans School, Wijkstraat 30
in Appingedam.
Deze vergadering is voorbereid door het voormalige BM van de “oude classis NO
Groningen”.
Aanwezig: 21 personen afkomstig uit de volgende gemeenten: PG Appingedam,
PKN De Woldkerken, PK Siddeburen, PKN Loppersum-Maarland, PKN
Muntendam, PG Veendam, PKN Spijk-Losdorp, PG Bierum-Holwierde-Krewerd,
PG Delfzijl, HG Tjamsweer.
1.

Ds. Wolters opent de vergadering door ons allemaal hartelijk welkom te
heten.
Ze leest Jesaja 61 : 10, 11 daarna een korte overdenking en gebed.
Ds. Wolters geeft even een overzicht van de geschiedenis. Wij zijn geen
classis meer
maar heten nu ring. Deze nieuwe structuur is vooral opgezet om de
onderlinge
contacten tussen gemeenten te onderhouden en de ontmoeting te
bevorderen. De
ring heeft geen bestuurlijke taken. Kerkordelijk is er weinig geregeld rond
de
invulling van de ringen. In de laatste classicale vergadering in april 2018
hebben we
al een eerste aanzet gegeven hoe de ring vorm te geven. We hebben veel
speelruimte. Verder heeft er een schaalvergroting plaats gevonden. De 9
classes
oude stijl zijn nu samen de classis Groningen-Drenthe. De kerken op het
grondgebied
van de oude classis vormen nu de ring NO Groningen. Elke classis heeft een
vrijgestelde classispredikant. Voor ons is dat ds. Jan Hommes, voorheen
predikant
van de Woldkerken.

2.

Ds. Hommes is in Appingedam geboren maar opgegroeid in Zandeweer. De
taken van de classispredikant zijn ingebed in het BM van de classis waarvan
hij niet de voorzitter is. Dat is Henk van Dijk, kerkenraadslid van de PG
Damsterboord te Groningen. In “Waar een Woord is, is een weg, kerk 2025”
werd de indruk gewekt dat dit BM met de classispredikant veel macht
kreeg. Maar dat is zo niet in de KO vastgelegd. Het BM kan wel iets doen bij
ongelukken en als het crisis is kan de classispredikant ingrijpen
vooruitlopend op het besluit van het BM. De belangrijkste opdracht van de
classispredikant is verbinden, gemeenten er op wijzen dat er ook dingen
samen gedaan kunnen worden Ook pastorale hulp aan predikanten bij
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ziekte of problemen ziet hij als zijn opdracht. Nieuw is dat als een gemeente
wil beroepen men eerst bij het BM langs moet. We denken dan in eerste
instanties altijd aan kleine gemeenten, maar voor grotere gemeenten is het
ook goed. De gemeenten hebben de neiging als er moeilijkheden zijn bv.
teruglopende financiën om bij de oplossing te beginnen. Geen predikant
maar een kerkelijk werker, gebouwen afstoten. Maar hoe wil je gemeente
zijn en wat heb je daarvoor nodig, dat gesprek , dat moet gevoerd worden.
Tot de opdracht van de classispredikant hoort ook het bezoeken van de
kerkenraden en de predikanten/kerkelijk werkers. Maar hoe hij dat in het
vat moet gieten weet ds. Hommes nog niet. Een vraag: kerkenraadsleden
moeten heel wat in huis hebben. Ant: Maak het niet te moeilijk, zet de
dingen logisch op een rij. Blijf je bepalen bij de inhoud. Laat ook het
achterste van je tong zien, wees open naar elkaar toe. Als je er niet uit
komt, dan pas de KO op tafel. De afgevaardigde van de Woldkerken:
ontmoeten, praten, oud zeer benoemen en erkennen, dit proces heeft in de
Woldkerken vruchten afgeworpen. Vraag: de grenzen, mogen we zelf onze
partner kiezen. Ant. Om als gemeenten samen te werken mag je zelf je
partner kiezen. De grenzen zijn in eerste instantie die van de oude classis.
Met toestemming van het BM kunnen die veranderen. Maar meer dan 9
ringen zal problemen geven bij de afvaardiging. De ringen zijn/ blijven
geografisch bepaald.
3.

Hoe vullen we als gemeenten samen de Ring in. In de uitnodiging worden 2
mogelijke organisatievormen genoemd: A er wordt een stuurgroep ingesteld
waarin 1 of 2 afgevaardigden van de werkgemeenschap van
predikanten/kerkelijk werkers met daarbij (wisselend)een aantal
kerkenraadsleden of gemeenteleden plaatsnemen die betrokken zijn bij een
bepaald onderwerp of thema. B. Een cluster van gemeenten organiseert een
jaar lang een aantal activiteiten voor de hele ring.
De ring heeft veel vrijheid in het hoe en wat men organiseert. Doel is wel de
ontmoeting, en dan in de volle breedte van de kerk, en het bevorderen van
de onderlinge samenwerking. Dat kan een lezing zijn, een activiteit bv. een
kerkenpad.
Regelen per cluster? Een à twee mensen die de adressen en de financiën
beheren?
Ds. Knol: ik heb veel meer zin iets spontaan te organiseren waar mensen
uit andere gemeenten bij aan kunnen schuiven. Mw. Crum: wij hebben in
Veendam een paar keer per jaar een liedboekmiddag, dat zou ook een
ringactiviteit kunnen worden. Plaatselijk wordt ook veel georganiseerd waar
mensen uit andere gemeenten best bij kunnen aanschuiven. Zou een soort
Uitgaansagenda, waar die activiteiten in vermeld worden, iets zijn om op te
nemen in de eigen kerkbladen. Dhr. Wind: maar het volk in de straat
bereiken we niet. Ds. v.d Berg: wat voor kerk willen we eigenlijk zijn? Ds.
v.d. Zwaag: ik kies toch voor een stuurgroep die iets voor de ring
organiseert waar je elkaar als kerken ontmoet. Een avond/middag met
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misschien eerst een maaltijd en dan een thema.
Er zijn nu twee lijnen:
Een plaatselijke gemeente organiseert voor eigen gemeente een avond
waar ook mensen uit andere gemeenten bij aan kunnen schuiven en als
tweede ringbijeenkomst met een stuurgroep die de vinger aan de pols
houdt.
Ds. Hommes: doe ook aan PR. Zoek je kanalen. Verder, de ring is bedoeld
om elkaar te leren kennen.
Besluit:
Proberen de gemeenteactiviteiten die zich er voor lenen bekend te maken
bij andere gemeenten zoals bv. de liedboekmiddag in Veendam
Twee keer per jaar een ringbijeenkomst met
thema/activiteit/ontmoeting/verdieping. Hiervoor een stuurgroep. De
werkgemeenschap vragen of een van hun leden aangevuld met een paar
gemeenteleden zorg willen dragen dat deze avonden worden georganiseerd.
Je zou per avond een paar gemeenten de organisatie in handen kunnen
geven.
De voorzitter bedankt de vergadering voor haar inbreng. Van deze avond
wordt het verslag gestuurd naar de scriba van de classis. Daarna leest ze
lied 448 .
De classis heeft ook een website: www.classisgroningendrenthe.nl
Notulist: ds. Wike Spoelstra-Postmus
Donderdagmorgen, 29 -11-2018 kwam de werkgemeenschap bij elkaar. Van de
aanwezige predikanten/kerkelijk werkers heeft niemand toegezegd om in
de stuurgroep zitting te nemen. Als er niets gebeurt dan was de vergadering
van de ring op 27 november 2018 de eerste en tevens de laatste.
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