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Notulen van de digitale classicale vergadering van mei 2021 

Deelnemers:  

Ring Groningen:  H.A. van Dijk, preses; ds. A. Bruin;  

Ring Oost-Groningen:  H. van de Meent, lid BM; L.J. Wijnands, ds. J.F. Hoogstede;  

Ring NO Groningen:  R. Wind 

Ring Westerkwartier:  ds. M. Krooneman, Y. Luinenburg; J. Roorda 

Ring Winsum: ds. C. Hoek;  

Ring Assen: W. Oostenbrink;  

Ring Emmen: A.F. Kolkman, lid BM; ds. B. de Groot;  

Ring ZW-Drenthe: ds. M. Gaastra, lid BM; A. van Vuuren, P. Steen;   

Afgevaardigde synode: H. Vrijhof;  (Y. Luinenburg (ring Westerkwartier); 

Overig:  ds. J. Hommes, classispredikant; ds. W. Bakker, vz visitatie Gr-Dr;  

 Fr. Mol, penningmeester; L. de Zeeuw, scriba; Chr. Dekker, diac. consulent;  

N. Becht, actuarius, R. de Jager, webmaster (aanwezig tijdens punt 6);  

Afgemeld W. Wisman, vz CCBB Gr-Dr; Ring NO-Groningen. Ds. R. Poede;   

Ring Assen: ds. R. van Zessen; Evang.Lutherse Gemeente: A. Stigter;  

Ring Hoogeveen: ds. S. van Dijk,  

Gasten:  ds. H. de Graaf, ds. A. Wouda, ds. J. Kroon, A. Staphorst, L. Tjoonk, A. Spijk,  

ds. G. van Vliet, K. Keegstra, F. Klaver, J. Zwart, H. Jonker, S. Douma en  

R.G. Kok-Staal.  

 

1 Opening door ds. Jan Kroon, predikant te Grijpskerk e.o. 

 De preses, de heer Henk van Dijk, heet alle deelnemers aan deze vergadering van harte welkom 

en spreekt de hoop uit dat de volgende Classicale Vergadering fysiek kan worden gehouden. Ds. 

Jan Kroon verzorgt de opening en vertelt daarna iets over zijn gemeente Grijpskerk  e.o., een 

streekgemeente die is gefuseerd met de omliggende gemeentes Niezijl en Kommerzijl.  Het 

ledenaantal krimpt; mede door sluiting van de ‘loketten van kerken’ in de omliggende dorpen 

speelt dat de gemeente parten. Door Corona zijn veel activiteiten stilgelegd. Dat heeft zijn 

weerslag op de betrokkenheid op elkaar. De online diensten in Coronatijd zijn goed gevolgd. Het 

wordt spannend om die mensen na de versoepelingen vast te houden. Jongerengroepen bleven 

elkaar digitaal - ook in de zomermaanden - ontmoeten. 

 

2 Welkom en uitleg over de wijze van (digitaal) vergaderen door dhr. Henk van Dijk, preses. 

 We verwelkomen de nieuwe mensen: 

• 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 

• Leny de Zeeuw, scriba, voorheen notuliste.  

  



 

Notulen Classicale Vergadering  

van 18 mei 2021  

 

 

2 

Afgesproken is dat de nieuwe afgevaardigden naar de classis in de komende maanden kort 

geïnterviewd zullen worden, en vervolgens de overige afgevaardigden, tot dat alle 

afgevaardigden zijn geïnterviewd. De interviews zullen dan op de website geplaatst.  Op die 

manier kunnen we elkaar wat beter leren kennen en worden we gestimuleerd om de website 

ook wat regelmatiger te raadplegen.  

 

We nemen afscheid van Nico Becht, oud scriba, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de 

start van de nieuwe classis. Er zal op een later moment ook fysiek van Nico afscheid worden 

genomen tijdens een gezamenlijk etentje. Verder wordt verwezen naar de website waar een 

artikel aan het afscheid van Nico is gewijd.  

 

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 is ingeleid 

door ds. Jan Hommes, classispredikant. De inleiding is door 310 belangstellenden bekeken.  

 Enkele deelnemers hebben vooraf vragen ingediend. Die zullen nu eerst behandeld worden.  

 Vraag P. Steen: kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en ook niet tegelijkertijd diaconaal 

rentmeester kunnen zijn, zijn nu wel aan de orde van de dag. Straks hebben we gemeenteleden 

die geen ambtsdrager zijn maar wel in de kerkenraad zitten.  

Vraag:  kunnen deze gemeenteleden ook lid van de kerkenraad worden?  

Ds. Hommes licht toe dat nog niet bekend is hoe het er allemaal uit gaat zien, maar de gedachte 

is dat dit wel kan. De synode moet daar nog wel een uitspraak over doen, en kerkordelijk moet 

daar wel nog het een en ander voor geregeld worden. Ds. Jan Hommes: ‘ga er dus maar van uit 

dat het kan, en de vraag is of we dat willen’.  

 Vraag P. Steen: betekent dit dat er ruimte is om in de praktijk te ontdekken wat werkt en dat 

daarna pas de kerkorde wordt aangepast of moeten wij wachten tot alles in de kerkorde is 

vastgelegd?  

Ds. Hommes: we moeten ons wel aan de kerkorde houden, maar de praktijk is weerbarstig. We 

kennen natuurlijk talloze voorbeelden: kerkenraden die een voorzitter hebben, die geen 

ambtsdrager is; een gemeente met een scriba die betaald wordt en geen ambtsdrager is. Zo 

vindt iedere kerkenraad zijn eigen oplossing. Er zijn ook gemeentes waar een kerkenraad niet 

meer bij machte is om nog kerkenraad te zijn en onder de minimum grens van 7 ambtsdragers 

komt. In het breed moderamen is afgesproken dat we wel met zo’n kerkenraad in gesprek gaan 

om het verhaal daarachter te horen.  Ds. Hommes roept kerkenraden wel op om zaken formeel 

goed op orde te hebben, omdat er anders bij belangrijke besluiten problemen kunnen ontstaan 

als er bezwaren worden ingediend.  

 Ds. Hommes: de mogelijkheid is er nu al om een kerkenraad van 4 personen te hebben, dus een 

kleine kerkenraad. Het BMCV moet daar wel toestemming voor geven, en kan daar 

voorwaarden aan verbinden, b.v. voor een tijdelijke periode van 2 of 4 jaar tot dat een oplossing 

is gevonden of de voorwaarde dat er in zo’n kleine kerkenraad geen sprake kan zijn van 
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familieverbanden. Is het wenselijk dat er onder voorwaarden toestemming wordt gegeven voor 

een kleine kerkenraad of moeten we gaan voor ‘opheffen’?  

Ds. M. Krooneman wijst op de mogelijkheid om een ambtsdrager uit de naburige gemeente te 

lenen om zo toch een voltallige kerkenraad te kunnen vormen.  

Ds. Hommes: Dat is zeker mogelijk. Een dergelijk oplossing biedt ook het perspectief op een 

opening van gemeentes naar elkaar toe om elkaar te vertrouwen en elkaar aan te spreken.  

Vraag P. Steen: Wanneer niet-ambtsdragers stemrecht hebben in de kerkenraad, hoe borg je 

dan het evenwicht tussen de ambten in de kerkenraad?  

Ds. De Groot: bij zitting van gemeenteleden in een kerkenraad die geen ambtsdrager zijn, moet 

er sprake zijn van een meerderheid van ambtsdragers. Dat is het geen enkel probleem, ook niet 

bij stemmen.  

Y. Luinenburg: In het rapport ‘lichter verkend’ wordt een aantal suggesties gedaan, namelijk om 

gemeenteleden zonder ambt stemhebbend lid van de kerkenraad te laten zijn. De teneur nu is 

om niet zo ver te gaan.  

Ds. Hommes: om gemeenteleden zonder ambt stemrecht te geven in de kerkenraad komen we 

wel aan de ambtelijke structuur van de kerk. Dat zal waarschijnlijk niet snel gebeuren, maar het 

is wel interessant om daar met elkaar goed over na te denken, omdat we zien dat kerkenraden 

steeds kleiner worden en daardoor minder bestuurskracht hebben. Dus misschien moeten we 

toch kijken of die ruimte er zou kunnen zijn.  

Ds. C. Hoek: ik vind het een vreemde gedachte om niet-ambtsdragers in de kerkenraad te laten 

zitten omdat de gemeente een geloofsgemeenschap is die door ambtsdragers geleid wordt. We 

moeten geen club of een vereniging worden. Ik kan me wel voorstellen dat een gemeentelid 

vanwege zijn kundigheid zitting heeft in een college, maar niet in de kerkenraad.  

Alie Spijk: Bij het zoeken naar ambtsdragers wordt vaak bij het antwoord ‘nee’ als argument 

aangegeven dat men best wat wil doen, maar dat ze geen vergaderingen willen bijwonen. Ik 

vraag me af of dit voorstel om niet-ambtsdragers stemrecht te geven een oplossing is of dat het 

juist een probleem opwerpt.  

H. van de Meent:  vraagt zich af wat de status is van het voorstel in het rapport ‘lichter ingevuld’ 

om gemeenteleden die geen ambtsdrager zijn, wel stemhebbend lid in de kerkenraad te laten 

zijn. Y. Luinenburg antwoordt dat het aanbevelingen zijn van de werkgroep ‘lichter verkend’,  

het zijn dus geen kerkorde voorstellen. Het rapport is richtinggevend voor de discussie, maar er 

zit geen besluitvorming achter. De teneur bij het rapport over het ambt dat in de synode 

vergadering van juni a.s. wordt besproken is, dat kerkenraadsleden die niet in het ambt staan 

geen stemrecht zullen hebben.  

Ds. Jan Wilts (vooraf ingediend): er is een spanningsveld tussen enerzijds betrokken meelevende 

kerkenleden en anderzijds de moeite om mensen te vinden die bestuurlijk verantwoordelijk 

willen zijn, zeker als ze ook nog ambtsdrager moeten worden.  Als nieuwe regels dat 

vergemakkelijken helpt ons dat zeer.   
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Ds. Jan Hommes: zijn er kerkenraden die tegen deze problemen aanlopen of hierover denken?  

Ds. M. Krooneman: Ik zou bij gemeenteleden die nee zeggen tegen het ambt, willen doorvragen: 

wat is het probleem met het ambt? Misschien leggen we niet goed uit wat ambt omvat. Het 

ambt is een roeping, en een bevestiging in het midden van de gemeente. Ik zie nog niet echt dat 

hier een probleem wordt opgelost; eerder zie ik dat we wat verliezen.  

Ds. A. Bruin: in PG Hoogkerk merken we dat er niet zozeer tegen het ambt wordt opgezien, maar 

tegen het vergaderen. We hebben de constructie bedacht dat de 3 diakenen niet naar de 

kerkenraad komen maar dienst doen op zondag, z.g. liturgische diakenen. Ze doen ook praktisch 

mee in het college van diakenen.  

Ds. Hoogstede: in HG Vlagtwedde zijn we ooit tegen praktische problemen aangelopen. We 

hebben toen ook gesproken om een ouderling speciaal voor deze taak, dus met bijzondere 

opdracht, te zoeken. Gemeenteleden zijn namelijk gewend dat er bij uitvaarten een ouderling 

aanwezig is. Nu hebben we weer 4 ouderlingen.  

Ds. Hommes: ik zie bij verschillende gemeentes allerlei constructies waarbij kerkenraadsleden, 

ook ambtsdragers, zo nu en dan niet mee vergaderen. Dat kan kerkordelijk niet, want de 

kerkenraad is de vergadering van alle ambtsdragers. Dat geldt vooral bij besluitvorming, want 

dan heb je alle ambtsdragers nodig. En je moet altijd aan je quorum denken.  

Ds. Jan Wilts (vooraf ingediend): Het geheel is erg gericht op ‘inside PKN’. Maar stel dat de 

kerkenraad ook buiten de PKN mag kijken, b.v. samenwerking met andere maatschappelijke 

organisaties in dorp of wijk, of desnoods met een andere kerk: samen het kerkgebouw 

gebruiken en beheren, een predikant die ook een taak in de samenleving vervult. Liggen daar 

mogelijkheden en wat zijn daar de gedachten over? 

Jan Hommes: op alle mogelijke plekken en manieren proberen we uit te dragen dat het van 

belang is ook je voelhorens uit te zetten in de samenleving waarin je leeft, ook als kerkelijke 

gemeente. Dus van harte aanbevolen. Die samenwerkingsverbanden kunnen heel mooie en 

interessante oplossingen bieden.  

K. Keegstra: In Groningen loopt op dit moment een discussie om één van de wijkgemeenten te 

transformeren van wijkgemeente naar buurtkerk, omdat gebleken is dat activiteiten van de kerk 

die gericht zijn op de buurt en op de wijkgemeente steeds meer in elkaar overlopen. Men wil 

ook graag dat mensen uit de buurt verantwoordelijkheid gaan nemen voor activiteiten die in de 

kerk van de wijkgemeente plaatsvinden. Op termijn zal dat ook leiden tot de vraag ‘wat 

betekent dat dan bestuurlijk’, wanneer je mensen uit de buurt ook medeverantwoordelijkheid 

wilt geven voor jouw buurtkerk. Er zijn nu 15 mensen uit alle geledingen betrokken bij het debat 

hierover. Er wordt nu nagedacht over een oplossing waarbij de kerkelijke gemeenschap zorgt 

voor de kerkelijke activiteiten en dat het gebouw wordt beheerd door een stichting waarbij 

vanuit de stichting gezamenlijk met de kerkelijke gemeente activiteiten voor de stad worden 

georganiseerd.  

Ds. Hommes: ook bij pioniersplekken is er veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Bij 

pioniersplekken wordt vaak gewerkt met een stichting, omdat je via die stichting allerlei 

subsidies via de overheid kunt binnenhalen. Dan wordt het interessant, wie dan 

beslissingsbevoegdheid krijgt.  
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Ds. B. de Groot: wat is het probleem om te zorgen dat bestaande kerken ook een lichtere 

structuur zouden mogen voeren, waar dat bij pioniersplekken en allerlei nieuwe plekken, zoals 

kerngemeenten, nu al mogelijk is?  

Ds. Hommes: Dat heeft met de ambtelijke structuur te maken en ook met de traditie waar we in 

staan. Ook heeft het te maken met de verantwoordelijkheden van een kerngemeente, die nog 

niet helemaal goed geborgd zijn. Van een kerngemeente wordt namelijk verwacht dat ze 

uiteindelijk doorgroeien naar een volwaardige gemeente.  

Preses: Moeten we focussen op meer samenwerking, dat 2 of 3 gemeentes 1 gemeente worden 

met behoud van de lokale vierplekken?  

Ds. C. Hoek: inkrimpen van een kerkenraad is niet de oplossing. De leenouderling zoals in 

Sebaldeburen heeft juist een positieve impuls gegeven.  

Preses: moeten we ons richten op het in stand houden van gemeentes en kijken, hoe we elkaar 

kunnen versterken?  

C. Keegstra: het is goed om alle creativiteit aan de dag te leggen om gemeenten zolang mogelijk 

zelfstandig te laten zijn, maar uiteindelijk is dat niet een duurzame oplossing. De lijn die het BM 

volgt om te zoeken naar samenwerking kan veel duurzamer zijn omdat gemeentes op het 

moment dat ze daaraan toe zijn kunnen aanhaken en samen kan men zorgen dat de basis op 

verschillende plekken in die streekgemeente in stand wordt gehouden. Er is behoefte aan het 

uitwerken van dergelijke modellen, zoals in Westerkwartier om elkaar te bedienen met Vorming 

en Toerusting. Er is ook een organisatie die zich op het sociale domein bezig houdt met het 

faciliteren van de kerken in het Westerkwartier. De classis zou dat proces kunnen faciliteren 

door informatie uit te wisselen om het tastbaarder en concreter te maken zodat het gesprek 

tussen gemeenten onderling kan worden gevoed.  

L. Tjoonk: in de ring Zuidwest Drenthe werken de gemeentes van Ruinen, IJhorst - De Wijk, 

Koekange en Ruinerwold (RIJKeR) samen. Ik hecht eraan om van onderop te beginnen, de tijd te 

nemen om aan elkaar te wennen en elkaar te leren kennen, zoeken naar overeenkomsten i.p.v. 

verschillen, en van daaruit ga je verder werken.   

Ds. A. Bruin:  in het rapport worden een 5-tal basisactiviteiten genoemd waarover de gemeente 

zou moeten beschikken. Het lijkt mij belangrijker om je daarop te focussen i.p.v. over het aantal 

ambtsdragers in de kerkenraad.  

 

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.  

Heleen Vrijhof: onze landelijke dienstenorganisatie bereidt zich voor op een werkmodel waarbij 

medewerkers van onze dienstenorganisatie veel meer plaatselijk gaan werken om lokale 

gemeenten te ondersteunen. Hoe moet ik dan de relatie met de notitie over een regionaal 

predikant zien?  

Ds. Jan Hommes: wij merken dat gemeenten kleiner worden, meer moeite hebben om de 

kerkenraad op sterkte te houden en in zekere zin ook wat ‘ontzorgd’ zouden moeten worden 

zodat ze zich meer kunnen richten op de nieuwe impuls van het gemeentewerk.  
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Samenwerking vinden wij heel belangrijk, gemeenten doen dat al veel zelf, ook veel gemeenten 

weten niet hoe dat moet, dat samenwerken. Daarom deze notitie, en daarom ook een regionaal 

predikant, om gemeenten te helpen de ruimte te zoeken die er is om samen te werken en te 

zorgen dat gemeenten niet meteen in de stress schieten omdat ze van alles kwijt dreigen te 

raken en op moeten gaan in een grotere gemeente, enz.: juist niet, maar in alle rust de tijd 

nemen om dat goed uit te zoeken. De dienstenorganisatie is ook bezig met een beweging naar 

de gemeentes toe en we hebben hierover ook contact met DO die het initiatief ondersteunt 

voor een regionaal predikant. Er zijn al meer regio’s waar ze dit doen, o.a. in Brabant-Limburg 

waar ze al wat verder zijn, en DO zorgt dat dit alles gecoördineerd wordt, ook op het gebied van 

financiering. Het verschil met wat DO zelf doet en wat wij als classis willen, is dat wij deze 

regionaal predikant direct willen koppelen aan het BM van de classis. Wij willen echt dat de 

mensen die hier in de regio werkzaam zijn verbonden worden aan onze ambtelijke vergadering.  

Preses: als BM zijn we uitvoerig in gesprek met de dienstenorganisatie gegaan over de mensen 

die t.z.t. in de regio aan de slag gaan. Omdat de huidige 11 classes een redelijk overzicht hebben 

van wat er zich in hun classis afspreekt, is met DO uitdrukkelijk afgesproken om dit in overleg en 

samenspraak met de classis te doen.  

Vraag Heleen Vrijhof: blijft dit initiatief voor een regionaal predikant uniek voor onze classis of 

wordt dit breder gedeeld over alle classes? Preses: er zijn meerdere classes waar dit speelt, 

waarbij  de classis Brabant-Limburg al een stap verder is. De centrale, coördinerende rol ligt bij 

het DO en het is aan hen om dit onder de aandacht van alle classes te brengen. Ds. Hommes  

informeert dat de Dienstenorganisatie op 3 niveaus gaat werken, 1e lijn: uitvoerend, 2e lijn: 

deskundigheidsbevordering; daar moeten de kennis die in de regio wordt opgedaan, verder 

uitgewerkt en uitgedragen worden. De 3e lijn betreft de projecten en de creativiteit, enz.  Qua 

financiering van de regionaal predikant moeten we misschien wel aan onze gemeentes vragen 

om zelf ook iets bij te dragen. De DO helpt daarbij om te zorgen dat we dat op een goede manier 

voor elkaar krijgen. Als BM zijn we b.v. betrokken bij gemeentes in ZO Drenthe. Vanuit die 

gemeentes is een gezamenlijk project ‘Kerken met vaart’ opgestart. In Noord Groningen zoeken 

een 3-tal gemeentes elkaar op die de samenwerking bestuurlijk oppakken. We willen 

ondersteuning bieden om te zorgen dat zij op hun manier die samenwerking tot stand kunnen 

brengen. Dat kunnen we nu niet omdat we daar niet de mogelijkheden voor hebben. Dat zou 

een regionaal predikant kunnen doen, die bekend is met de regio en de plaatselijke gemeentes. 

Ook in het Westerkwartier overwegen we om naar verbanden te zoeken om te voorkomen dat 

kleine gemeentes uiteindelijk omvallen.  

Ds. B. de Groot:  het lijkt erop dat we via een achterdeur weer een gemeenteadviseur binnen 

krijgen. Dat juich ik toe omdat we op die manier iemand dichterbij krijgen die we om raad 

kunnen vragen. De preses antwoordt dat de regionaal predikant waarschijnlijk een aantal 

groepen van gemeentes onder zich zal krijgen en niet automatisch als vraagbaken voor alle 

gemeentes in de regio zal kunnen optreden.  Utrecht heeft een aantal mensen, die dat werk in 

de classis zouden kunnen doen, maar dat zal dan wel in overleg met de classis zijn. Wat bij DO 

blijft bestaan is de rechtstreekse vraagbaken voor juridische, kerkordelijke en financiële zaken, 

die vragen om een directe beantwoording.  
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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.  

 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. 

 Vraag Heleen Vrijhof: ik voel mij wat ongemakkelijk bij deze brief, die gericht is aan de leden van 

de werkgemeenschappen. Wat wordt er dan van ons als classis verwacht wanneer deze brief op 

de agenda staat? Ds. Jan Hommes bevestigt dat deze notitie in overleg met het BM naar de 

werkgemeenschap is verstuurd. Er spelen namelijk een aantal dingen rondom de predikanten en 

kerkelijk werkers die ook van belang zijn voor het geheel van de classis. De notitie visie op het 

ambt staat op de agenda voor de synode vergadering in juni; dat heeft wanneer dat 

aangenomen wordt, toch behoorlijk wat consequenties voor predikanten en dus ook voor de 

werkgemeenschappen en voor de verhoudingen tussen predikanten en kerkelijk werkers.  

Preses: de zorg van mv. Vrijhof over het uitblijven van activiteiten en samenwerking binnen de 

ring Assen en de relatie met de werkgemeenschap heeft ook deels ermee te maken, dat deze 

notitie is geschreven. Maar ook omdat er vergelijkbare situaties zijn bij een aantal ringen binnen 

onze classis waar de werkgemeenschappen soms nog onvoldoende voor ogen hebben dat het 

hun taak is om de ringen te activeren.  

mv. H. Vrijhof: wat is er gebeurd na de telefonische contacten waarin ik mijn zorgen heb geuit 

over het uitblijven van activiteiten en samenwerking binnen de ring Assen? Ds. Wouter Bakker 

licht toe dat er verschillende contacten met de 3 werkgemeenschappen binnen de ring Assen 

zijn geweest en dat er ook oriënterende contacten m.b.t. initiatieven zijn gelegd. Maar daar is 

het tot nu toe bij gebleven. Dat zien we niet alleen in onze classis, maar ook landelijk; niet alleen 

vanwege Corona maar ook al daarvoor.  

Ds. Hommes verwacht dat we de ringen uiteindelijk ontzettend nodig zullen hebben, maar 

gemeenten zien dat tot nu toe niet zo en predikanten ook niet. Hij ziet ook een andere 

beweging waar gemeenten clusters met elkaar vormen en contacten onderhouden, dus kleinere 

clubjes van 4-6 gemeentes. Belangrijk blijft dat je elkaar blijft opzoeken. Ds. Bakker: De website 

van onze classis kan een prima platform zijn om onderlinge ontmoetingen tot stand te brengen.  

 Ds. Hommes signaleert dat het belangrijkste probleem wat hij hoort bij zowel kerkenraadsleden 

als predikanten is dat zo´m ringbijeenkomst weer een extra vergadering is. Y. Luinenburg licht 

toe dat het niet de bedoeling is dat het vergaderingen zouden worden, maar je merkt wel dat de 

structuur van de oude classis er nog inzit en dat mensen toch een beetje op die manier de 

ringen oppakken. Je zou zo´n ringbijeenkomst ook in de vorm van een lezing met sprekers 

kunnen houden. Juist de gesprekken en de discussies wordt het meest gewaardeerd.  
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6 Communicatie. 

 Bert Kolkman van de werkgroep communicatie introduceert de nieuwe webmaster Reinder de 

Jager. Reinder laat ons de nieuwe website zien en licht een en ander toe. Als laatste 

nieuwsberichten zijn het afscheidsinterview met Tom van der Velde als webmaster van onze 

classis en afscheidswoorden voor Nico Becht als scriba van de classis toegevoegd. Reinder 

adviseert de tekst onder het kopje ‘de classis’ nog eens goed na te lezen. De diverse colleges van 

de classis krijgen ook een plek op de site. Er wordt een link aangemaakt naar alle gemeentes 

binnen de ringen in onze classis. Reinder geeft als tip om de hoeveelheid tekst overzichtelijk te 

houden. Verder is het advies om geen privé e-mail adressen op de website te plaatsen, maar 

een e-mail adres van de classis Groningen-Drenthe aan te maken. Dit adres wordt dan 

gekoppeld aan het persoonlijk e-mail adres. De mogelijkheden van de website zijn groot. 

Reinder stelt voor om een groepje personen in te werken d.m.v. een online cursus die dan zelf 

de website met artikelen en nieuwsinfo gaan vullen. Het is namelijk niet de bedoeling dat de 

webmaster alles zelf gaat doen. Reinder en de preses zullen een en ander verder uitwerken. 

 Bert Kolkman bedankt Reinder de Jager voor de uitleg en presentatie. Het is van groot belang 

dat we allemaal een steentje bijdragen om de website te vullen in de vorm van artikelen, 

thema’s, enz. Bert Kolkman nodigt uit om te reageren.  

 

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.  

 De Classicale Vergadering beoordeelt elke wijzigingsvoorstel positief. Van de ontvangen reacties 

zal een samenvatting worden gemaakt, waarbij de reactie van PG Beilen t.a.v. ‘de geestelijk 

verzorger als ZZP-er’ in zijn geheel zal worden meegezonden. 
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 L. Tjoonk heeft nog een vraag over de verantwoordelijkheid van de kerkenraad bij de 

begeleiding van de zzp-er. Het is de bedoeling dat de predikant als zzp-er aan de slag gaat en 

dezelfde zending ontvangt als  een predikant die in een instelling werkzaam is. Hij wordt geen 

deel van de kerkenraad; wel is de bedoeling dat tussen kerkenraad en zzp-er een verbinding tot 

stand komt en dat er zo nu en dan een gesprek met deze zzp-er plaatsvindt. Het gaat erom dat 

de zzp-er zich wil presenteren als kerkelijk geestelijk verzorgers en dat dit wordt gefaciliteerd. 

Uit de reacties van de kerkenraden is de aarzeling te herleiden dat zo’n zzp-er onder de duiven 

van de eigen gemeente kan schieten. Y. Luinenburg licht toe dat het werkveld van de zzp-er 

uitdrukkelijk buiten de gemeente valt die hem uitzendt. Dus je mag niet in dezelfde gemeente 

predikant en tegelijkertijd zzp-er zijn. In de basis zou het dus kunnen dat een predikant die niet 

verbonden is aan de gemeente, als zzp-er in de gemeente aan de slag kan.  

 

8 Activiteitenplan 

 Het BM wil in de 2e helft van 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 om zo’n dag te organiseren. Onze vraag aan u is: Wie wil deze dag mee 

helpen organiseren, of kent u mensen die mee willen helpen deze dag te organiseren? Van harte 

aanbevolen om te reageren.  

 

9 Notulen Classicale vergadering van 16 februari j.l. 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist. 

  

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:  

• De rekening 2020 is schriftelijk via de e-mail voor goedkeuring en verlening van décharge aan 

de penningmeester aan de classicale vergadering voorgelegd. De afgevaardigden zijn in de 

gelegenheid gesteld om tot 10 mei jl. opmerkingen te plaatsen en/of vragen te stellen. Daar 

is geen gebruik van gemaakt. Na het verstrijken van de termijn is de rekening 2020 

goedgekeurd en is décharge verleend aan de penningmeester.  

• De heer M. van Heijningen, afgevaardigde naar de synode, heeft een beroep aangenomen 

naar Alblasserdam, waar hij als predikant op 29 augustus a.s. wordt bevestigd. In zijn plaats 

wordt de heer Leo Blees, nu secundus, afgevaardigd. De heer Leo Blees heeft de benoeming 

aanvaard. Namen voor een secundus afgevaardigde naar de synode, in de functie van 

ouderling, kunnen worden voorgedragen, in te dienen bij de scriba van de classis.  
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 Classispredikant:  

In het ND zijn enige tijd geleden interviews geplaatst met mensen die vanuit de Christelijk 

gereformeerde kerk en Gereformeerde kerk Vrijgemaakt overkomen naar meer bondsgerichte 

gemeentes. In één van die interviews werd uitdrukkelijk uitgesproken ´ik kom met alle liefde 

naar de nieuwe gemeente waar ik ben, zolang ik maar geen last heb van PKN en geen last van de 

classis van de PKN´.Ds. Hommes: ‘dat zijn geluiden waar ik me zorgen over maak’. Ds. C. Hoek: 

‘ik herken het in mijn eigen gemeente, waar mensen uit de Vrijgemaakte kerk zich bij ons 

aansluiten, en je ziet die beweging gebeuren. Die mensen moeten zich wel realiseren dat ze zich 

aansluiten bij een PKN gemeente, daar ben je lid van en die mag je dienen. Ik vind het zeer 

belangrijk om aandacht te hebben voor het kerkelijk besef’. Preses: de geïnterviewde is 

ouderling in zijn gemeente en maakt deel uit van de kerkenraad. Moeten wij de betreffende 

kerkenraad benaderen? Ds. C. Hoek meldt dat de geïnterviewde ouderling is bij HG Noordhorn-

Saaksum, de gemeente van ds. M. Krooneman (die inmiddels de vergadering heeft verlaten) en 

dat hij begrepen heeft dat daarover in de kerkenraad is gesproken.  

 

11 Rondvraag. 

 Geen.  

 

12 Sluiting. 

 De preses sluit af met een gebed voor Pinksteren en wenst ieder Gezegende Pinksterdagen toe.  

 

 

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

 


