Notulen van de Ring Westerkwartier op 25 september 2018
in “de Gasthorn” bij de Gastkerk te Zuidhorn.
Eerste vergadering in Ringverband binnen de nieuwgevormde Classis GroningenDrenthe.
1a: Inleiding
Ds. M. Klomp heet iedereen welkom, in het bijzonder onze gast de nieuwe
Classisvoorzitter Ds. J. Hommes. De oude Classis Westerkwartier maakt een
doorstart in Ringverband en ds. M. Klomp leidt deze vergadering in.
Vanavond is het voor zowel de nieuwe Classisvoorzitter, als voor ons als
‘nieuwgevormd Ringverband’ een primeur om elkaar voor het eerst te
ontmoeten.
We voelen ons misschien wat ontheemd en vragen ons af… Hoe verder?
Maar de mogelijkheid om samen verder op te trekken in Ringverband is ons
aangereikt door de P.K.N. De vraag die we ons daarbij zullen moeten stellen is:
Wat kunnen we voor elkaar betekenen nu we op elkaar zijn aangewezen? Hoe
houden we het kerkelijk gesprek gaande?
Het is van belang dat we elkaar als gemeenten binnen ons vroegere
Classisgebied blijven ontmoeten zodat we ons met elkaar verbonden weten, de
mogelijkheden tot samenwerking kunnen ontdekken en elkaars vreugden en
moeiten kunnen delen.
1b: Opening
Ds. M. Klomp leest met ons 1 Korintiërs 12, vanaf vs. 12. Hier wordt de
onderlinge samenhang van het lichaam beschreven, waar duidelijk naar voren
komt dat de verschillende delen elkaar nodig hebben om goed te kunnen
functioneren. Wij, als leden van Christus’ gemeente, hebben elkaar nodig en
behandelen elkaar met respect om de samenhang niet te verliezen en een
eenheid te vormen. Ieder heeft binnen de gemeente zijn eigen taak en allen
maken we deel uit van het lichaam van Christus.
We bidden samen om een zegen over deze vergadering en zingen Lied 834.
De presentielijst gaat rond. Er zijn 21 personen aanwezig.
2: Kennismaking/Ontmoeting nieuwe Classispredikant GroningenDrenthe Ds. J. Hommes.
Ds. Hommes stelt zich voor. Hij vindt het bijzonder dat hij in zijn nieuwe functie
in de Ring Westerkwartier als eerste is uitgenodigd. Is vanaf 1990 gemeente
predikant geweest in diverse gemeenten in het noorden van Nederland.
Woonachtig in Glimmen.
Zijn taak zal o.a. bestaan uit het stimuleren van de onderlinge ontmoeting,
ondersteuning geven waar nodig en zicht hebben op de processen op allerlei
gebied. Hij zal op alle fronten aanspreekbaar zijn. In het proces Kerk 2025 zal
plaats moeten zijn voor vernieuwing, minder middelen en minder regels en meer
vertrouwen. Er wordt van de Classispredikant verwacht dat hij alle gemeenten in
de Classis binnen 4 jaar zal bezoeken.
Het zal voor alle partijen een verrassende zoektocht worden.
Er konden door de aanwezigen vragen worden gesteld aan Ds. J. Hommes.
Noordhorn-Saaksum: Voelt zich iets meer aan de zijlijn geplaatst nu niet alle
gemeenten meer zijn vertegenwoordigd in de Classis.
Het is juist de uitdaging om binnen het Ringverband zaken te bespreken die
vervolgens kunnen worden doorgegeven aan de Classis.
Oldehove: Wat verwachten we van BM en Classispredikant? Dat zij sturing geven
aan de kaders.
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De Ring kan via haar vertegenwoordigers uitsluitend ideeën doorgeven, maar
geen invloed uitoefenen. De Agenda van de Classisvergadering zal staan op de
website van de Classis.
Ezinge: Vindt het belangrijk dat de vertegenwoordigers van de Ring
Westerkwartier binnen de Classis aanwezig zijn op de Ringvergaderingen.
Marum-Boerakker: Hoe moeten we de reguliere visitaties zien? Zij zijn puur
pastoraal en dienen als vraagbaak. Er zal getracht worden samen een oplossing
te vinden. Direct contact met de Classispredikant is altijd mogelijk. (Mail/
telefoon).
De Classispredikant is met opzet géén voorzitter van de Classis en zal aan de
Classis verantwoording af moeten leggen.
Ook het callcenter van de landelijke kerk zal binnen 48 u. op vragen antwoord
geven en is op maandag t/m donderdag van 09:00u.-21:00u. beschikbaar en op
vrijdag tot 16:00u. (Meer tempo in de aanpak!!) De Classisvoorzitter is er voor
de gemeentes en dezen worden geadviseerd alle mogelijkheden te benutten.
Kerkordevragen kunnen beter rechtstreeks aan de landelijke kerk worden
gesteld.
Ds. Hommes wil graag uitgenodigd worden op gemeentevergaderingen.
Hij raadt ons aan niet te lang te wachten bij het aanpakken van problemen.
Maak ze op tijd bespreekbaar, benoem de problemen en wees ze vóór en pak ze
snel aan!
3: Benoeming Ans Wolthuis als contactpersoon van de Ring
Westerkwartier:
Ds. Klomp stelt mw. A. Wolthuis (De Wilp-Siegerswoude) voor die bereid is
gevonden als contactpersoon/scriba te fungeren. De vergadering gaat met
applaus akkoord.
Er is een Stuurgroep in het leven geroepen om de Ringvergaderingen een zinvol
karakter te geven zodat de ambtsdragers/vertegenwoordigers van de diverse
gemeenten binnen de Ring zich betrokken voelen.
4: Aanvulling bestuur/stuurgroep Ring Westerkwartier
Nu ds. mw. A. Boonstra/ Ezinge zich door omstandigheden genoodzaakt zag
terug te treden uit de Stuurgroep, vraagt ds. Klomp of iemand bereid is deze
plaats in te nemen. Niemand meldt zich hiervoor en ds. Klomp geeft aan hier
later op terug te komen, zodat ieder zich daarop kan beraden.
Het doel van de vergadering in Ringverband zal zijn om samen en zinvol Kerk te
zijn: waar plaats is voor saamhorigheid, verbondenheid, ontmoeting en
verantwoordelijkheid voor elkaar. En waar we door onze afgevaardigden naar de
Classis toch nog een lijntje openhouden naar de Classis.
Dhr. A.J.L. Pikstra Grootegast, diaken en dhr. Y. Luinenburg Zuidhorn, ouderling
en dhr. M. van Heijningen Dorkwerd, (met sacramentsbevoegdheid)
vertegenwoordigen de Ring Westerkwartier binnen de Classis GroningenDrenthe.
5: Ideeën voor programma Ring
Er werden veel onderwerpen aangedragen door de aanwezigen. Om samen te
bespreken of er een spreker voor uit te nodigen. (Onderwerpen)
Vorming en toerusting uitbreiden in clustervorming.
Thema-avonden: over b.v. Diaconaal, Jeugdwerk, Bezinning op geloofsgesprek,
Wet op de Privacy, Pioniersgemeente (bv Nynke Dijkstra), C.C.B.B/ C.v.K.,
Samenwerking zoeken met andere geloofsgemeenschappen.
Kerk-naar-buiten.
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6. Gemeenteronde
De Startzondag was in alle gemeentes naar wens verlopen.
Oldehove-Niehove: Heeft sinds een half jaar een nieuwe predikant, Ds. Tjitske
Hiemstra
Boerakker: Heeft sinds kort een kerkelijk werker voor 1 dag, m.n. voor
pastoraat: Mw. Grytsje Hovius-Dijkstra.
Grootegast: werkt aan het ‘verkleinen’ van haar kerkenraad. Ds. Hommes
attendeert op de plaatselijke regelingen i.v.m. het stemrecht.
Noordhorn-Saaksum: Is nu ca. 1 jaar vacant. Bracht 3keer een beroep uit,
zonder het gewenste resultaat. Ds. K.H. Bogerd, Wouterswoude is tijdelijk voor
deze gemeente beschikbaar. De beroepingscie. blijft moed houden.
Doezum: is bezorgd over het gebrek aan ambtsdragers. Daardoor is er te veel
werk voor een te kleine groep ambtsdragers.
Marum: Had een gezellige ouderenmiddag (70+). Er lopen diverse projecten.
(Armoedebestrijding)
Opende/H.G.: Is nog steeds vacant. Zoekt een kerkelijk werker. Hulppastoraat
wordt verleend door Ds. G. Postma te Wouterswoude.
Opende/G.K.: Er is een goed samenwerking met de Hervormde gemeente van
Opende.
Ezinge: Heeft een actieve werkgroep Vorming en Toerusting (2018-2019).
Verkeert in een diepe crisis. Dit heeft zijn weerslag op het gemeenteleven.
Leek: Heeft een vacaturebank opgezet vanwege het gebrek aan ambtsdragers.
Grijpskerk: Thans 1 vacature: beroepingscie. gaat van start. Beleidsplan 2018
wordt vanuit de gemeente opgezet.
Zuidhorn G.K.: Is thans gefedereerd met de H.G. Op de gemeenteavond sprak
Ds. Walter Meijles van Roden over Jeugdwerk.
De Wilp-Siegerswoude: Er is afscheid genomen van de Plantsoenkerk; Er is een
nieuwe predikant bevestigd en de Fusie is achter de rug. Nu tijd voor rust na een
bewogen jaar.
Marum: Heeft thans een team van 4 jeugdouderlingen.
Er is gekozen voor een nieuwe naam voor het Jeugdwerk in Marum: K.I.K. =Kind
in de kerk
7. Rondvraag:
✓ Dhr. Reitsema (Doezum) vraagt of de financiën van de vroegere Classis nu
naar de Ring gaan. Dit wordt bevestigd.
✓ Ds. A. Landman (Grijpskerk) geeft aan toe te willen treden tot de
Stuurgroep 2018-2019. Applaus! De jaarlijks te vormen Stuurgroep
bestaat thans uit Ds. M. Klomp, Ds. A. Landman, contactpersoon/’scriba’
Mw. A. Wolthuis en Mw. A. Jellema-Riedstra, notulist.
✓ Ds. J. Hommes (Classisvoorzitter) attendeert ons op het pas uitgekomen
boek van Jacobine Gelderloos “Sporen van God” waarin de verbinding
tussen het dorp en de dorpskerk wordt beschreven. Als kerk in een dorp
ben je zichtbaarder dan je denkt.
8. Vergaderdata Ring Westerkwartier: Wordt nog nader besproken.
9. Sluiting
Ds. M. Klomp geeft een terugblik op deze vergadering. We kregen veel thema’s
aangereikt, hebben ideeën gedeeld en kennis mogen maken met de
classisvoorzitter ds. Jan Hommes.
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Hij vraagt in zijn dankgebed om kracht en inspiratie en een zegen over onze
plannen.
De avond wordt zingend besloten met Lied 425: Vervuld van Uw zegen…
Tot slot is er gelegenheid voor een afsluitend drankje met een klein hapje.
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