
 

Scriba: Leny de Zeeuw, Telefoon 06 53 64 59 85 
e-mail: scriba@classisgroningendrenthe.nl of 

classisscriba-groningen-drenthe@pkn.nl 
www.classisgroningendrenthe.nl 

 
Hierbij nodig ik u uit voor de digitale classicale vergadering van 18 mei 2021 
Tijd 19.30 uur 
 

Deze classicale vergadering zal met behulp van Google Meet plaatsvinden. 
U krijgt van mij een e-mail waarin de link staat om in te loggen. U kunt vervolgens vanaf 19.00 uur via de link 
inloggen om digitaal aan deze vergadering te kunnen deelnemen. 

 
Namens het moderamen Leny de Zeeuw, scriba 
 
Agenda 
 
19.30 uur 1 Opening door ds. Jan Kroon, predikant te Grijpskerk e.o. 
 
20.00 uur 2 Welkom en uitleg over de wijze van (digitaal) vergaderen door dhr. Henk van Dijk, preses.  

We verwelkomen de nieuwe afgevaardigden: 
 de heer Hans van de Meent, ouderling-kerkrentmeester HG te Onstwedde, ring 

Oost Groningen. 
 Anke van Vuuren, ouderling PG te Koekange, ring Zuidwest Drenthe 
 Jacob Roorda, ouderling PG te  Bedum, ring Winsum 
 Pieter Steen, diaken wg Beilen van de PG te Beilen-Hijken-Hooghalen, ring 

Zuidwest Drenthe 
 

20.05 uur 3 Vervolg op het thema en de discussie van de CV van  16 februari jl.  
Nu wordt ingegaan op het rapport ‘lichter ingevuld’, waarin vanuit de werkgroep ‘Kleine 
Gemeenten Lichter’  maatregelen c.q. voorstellen zijn opgenomen om vooral kleinere 
maar ook grotere gemeentes van dienst te zijn om te zorgen dat zij verder kunnen.   
Het thema wordt ingeleid door ds. Jan Hommes, classispredikant.  
U wordt verzocht om deze inleiding, die is opgenomen, voorafgaand aan de vergadering 
via beeld verbinding te beluisteren via de kerkomroep van de PG Eelde (Dorpskerk). 
(www.kerkomroep.nl. Dan bij: Vind een kerk invullen: Eelde, Dorpskerk. Op de pagina die 
nu verschijnt klikt u op beeld (onder uitzending). Als u de opgeroepen pagina naar 
beneden scrolt klikt u de uitzending op 4 mei aan. 
U kunt voorafgaand aan de vergadering al via de e-mail reageren of vragen stellen 
(scriba@classisgroningendrenthe.nl) . Tijdens de vergadering kunt u chatten.  

 
PAUZE 

21.05 uur 4 Regionaal Predikant 
Als uitvloeisel op het besprokene in de laatste CV heeft de classispredikant een notitie 
geschreven m.b.t. de regionaal predikant. Deze notitie is besproken en goedgekeurd door 
BM en vervolgens ingediend bij de Dienstenorganisatie in Utrecht. De notitie is 
bijgevoegd.  
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21.20 uur 5 Werkgemeenschappen 
T.b.v. de werkgemeenschappen heeft de classispredikant een notitie geschreven, enerzijds 
omdat de classispredikant niet altijd wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten  van de 
werkgemeenschap en anderzijds omdat ook belangrijk is dat kerkelijk werkers (gaan) 
participeren bij deze bijeenkomsten. De notitie is bijgevoegd.  
Daarnaast zijn er vanuit Utrecht ontwikkelingen gaande. Zo wordt o.a. het visiestuk over 
het ambt in de synode vergadering van juni a.s. besproken. En er is een werkgroep ‘vitale 
roeping’ met het doel om predikanten meer power te geven, waarbij teamvorming ook de 
nodige aandacht zal krijgen. 
 

21.35 uur 6 Communicatie. 
nadere mededelingen volgen. 

 
21.50  uur 7 Consideraties 

Het wordt mogelijk dat geestelijk verzorgers een bijzondere opdracht ontvangen van een 
ambtelijke vergadering voor werk dat zij als zelfstandige (zzp-er) verrichten t.b.v. 
thuiswonende cliënten. De Generale Synode verzoekt alle kerkenraden om in te stemmen 
met wijziging van ord. 3-13 en ord. 3-23, daar deze nu alleen gelden voor geestelijk 
verzorgers met een dienstverband bij een ‘instelling’.  
Respons: 
Aantal ontvangen reacties, waarvan: 
Positief : 16 
Positief met een opmerking :  4 
Positief noch negatief :  0 
Negatief :  0  
Negatief met opmerkingen :  0 
Totaal : 20 
De Classicale Vergadering dient verder voor elke voorstel tot wijziging van de kerkorde aan 
te geven of zij deze als vergadering  positief, negatief, positief noch negatief beoordeelt.  
Alle wijzigingen hebben betrekking op het voorstel om de zzp-er in de ordinanties op te 
nemen.  
Wijzigingsvoorstel:  
ordinantie 3-13: lid 2 en 3 
ordinantie 3-23: lid 1, 2, 4 en 5.  

 
22.00 uur 8 Activiteitenplan 

Het BM wil in 2021 o.a. een kerkendag organiseren. Voor het organisatie comité hebben 
zich tot nu toe aangemeld: ds. Heleen Maat en ds. Jan Hommes, onze classispredikant.  
2 mensen is te weinig; onze vraag aan u is: Wie wil deze dag mee helpen organiseren, of 
kent u mensen die mee willen helpen deze dag te organiseren? 
 

22.10 uur 9 Notulen Classicale vergadering van  16 februari j.l. (zie bijlage) 
Tekstueel 
n.a.v.  
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22.15 uur 10  Mededelingen 
Classicale college voor de visitatie 
Mevrouw ds. Elly van der Meulen is benoemd tot lid van het classicale college voor de 
visitatie in de vacature die is ontstaan na het vertrek van ds. Hetty Cohen Stuart.  
Moderamen:  
rekening 2020 is schriftelijk via de e-mail voor goedkeuring en verlening van décharge aan 
de penningmeester aan de classicale vergadering voorgelegd. 
Classispredikant:  

 

22.20 uur 11 Rondvraag. 
U wordt dringend verzocht uw vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering 
per e-mail bij de scriba in te dienen. 

 
22.30 uur 12 Sluiting. 
 
 

Volgende CV in 2021 staan gepland voor: 14 september en 16 november, aanvang 19.30 uur. 
 


