Notulen Classicale vergadering
van 14 september 2021

Plaats

avondgebed en inleiding op thema ‘veiligheid en inclusiviteit’ in de Dorpskerk in Eelde
aansluitend classicale vergadering in Dorpshuis ’t Loughoes.

Aanwezigen:
Ring Groningen
Aanwezig
Ring Oost Groningen
Aanwezig
Ring NO Groningen
Aanwezig
Afwezig
Ring Westerkwartier
Aanwezig
Ring Winsum
Aanwezig
Afwezig
Ring Assen
Aanwezig
Afwezig
Ring Emmen
aanwezig
Ring Zw Drenthe
Aanwezig
Afwezig
Ring Hoogeveen
Afwezig
Evang. Luth. gemeente
Afwezig
Overig
Aanwezig
Afwezig

H.A. van Dijk, preses; ds. A. Bruin;
H. van de Meent, lid BM; L.J. Wijnands, ds. J.F. Hoogstede;
R. Wind
H. Visser; ds. R. Poede;
ds. M. Krooneman; Y. Luinenburg;
J. Roorda, ds. C. Hoek;
Y. Rosier-Hoogkamp;
ds. R. van Zessen (online);
W. Oostenbrink;
A.F. Kolkman, lid BM; D. de Jong; ds. B.M.W. de Groot;
A. van Vuuren, ds. M. Gaastra, lid BM;
P. Steen
ds. S. van Dijk; ds. H. Hoogeveen; M. Weismann;
A. Stigter
ds. J. Hommes, classispredikant; L. de Zeeuw, scriba; N. Becht, actuarius;
ds. W.J. Bakker, vz visitatie; W.G. Wisman, vz CCBB; Chr. Dekker, diaconaal
consulent;

Afgevaardigde synode
Aanwezig
H. Vrijhof; Y. Luinenburg (ring Westerkwartier);
Afwezig
L. Blees; ds. G. W. van der Werff, J. de Koning
Gasten/digitaal
E. Eikelenboom, PG Leek, D. Kloosterhuis (Hg Coevorden); K. Kleefstra (PG
Doezum); ds. Harm Jansen; ds. Elly Veldman; ds. E. Struikmans; ds. AukesSmit; ds. Gerbrand Segger; Freerk Mol, penningmeester classis; Anneke
Meijering (vz Jacobuskerk Rolde); ds. Gertine Blom; E. Jonker (Julianakapel
Oude Pekela); H. Oosterhoff (PG Ezinge); J. Neutel (PG Ezinge); W. Rumph
(HG Ruinerwold); J. Slagter;
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Welkom door de preses, dhr. Henk van Dijk
Van harte welkom aan alle aanwezigen en de gasten die het avondgebed en de vergadering
online volgen.

2

Avondgebed door ds. Cees Hoek, predikant te HG Bedum.
We zingen Lied 16, verzen 1 en 3, ds. Hoek leest voor uit Mattheus 13, de verzen 44, 45 en 46
en houdt zijn inleiding over ‘de verborgen schat in de akker’ (na te luisteren op
www.kerkomroep.nl; zoeken op PG Eelde).
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Thema ‘veiligheid en inclusiviteit’ (n.a.v. seksistisch gedrag). Ds. Gaastra houdt haar inleiding
over seksisme op de kerkvloer (zie bijlage). Na de inleiding volgt een discussie in groepjes aan
de hand van ‘gespreksaanzetten’ (zie bijlage). A. van Vuuren vraagt zich af of dit onderwerp
geschikt is voor een gesprek in de kerkenraad. Ds. Hommes vindt dat kerkenraden zich de
vraag zouden moeten stellen of zij in de eigen kerkenraad en in de gemeente een veilige
omgeving hebben gecreëerd. Dat bewustzijn is erg belangrijk omdat het grensoverschrijdend
gedrag subtieler gaat dan je denkt.
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Huisgemeentes
Inleiding door ds. Jan Hommes, classispredikant, over vorming van een huisgemeente (zie
bijlage).
De kerkorde schrijft in ordinantie 2, artikel 10 t/m 13, over huisgemeenten ‘Daar waar een
gemeente opgeheven is kan een huisgemeente worden gevormd als een kleinschalige
gemeenschap die samenkomt om te vieren, te leren en te dienen. Deze huisgemeente wordt
gevormd bij besluit van de classicale vergadering. Deze huisgemeente wordt geleid door een
commissie die werkt onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan de kerkenraad
van een naburige gemeente dan wel de classicale vergadering.’
De onderliggende vraag is of de Classicale Vergadering een commissie wil vormen waaraan een
huisgemeente gekoppeld kan worden.
Complicaties bij een huisgemeente zijn o.a. dat een huisgemeente geen rechtspersoonlijkheid
heeft.
ds. B. de Groot vraagt zich af waar je dan het geld vandaan haalt om de financiële lasten van
de huisgemeente te bekostigen. Ds. Hommes licht toe dat bij opheffing van een gemeente alle
materiële zaken aan de classis vervallen. Als er sprake is van een buurgemeente die
verantwoordelijkheid wil dragen dan wordt geprobeerd die gelden ‘geoormerkt’ door te
sluizen naar de buurgemeente, zodat zij kunnen zorgen dat de commissie van de
huisgemeente de dingen kan doen die ze moeten doen. Er kan overigens ook sprake zijn van
een huisgemeente met schulden. GCBB denkt na over het vormen van een landelijke pot
waaruit die schulden vervolgens betaald kunnen worden.
Ds. M. Krooneman constateert dat de ambtelijke verantwoordelijkheid dunnetjes is. ds.
Hommes ontkent dit niet maar geeft aan dat we de gemeente waar nog kerkelijk leven is een
kans willen geven om door te gaan.
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R. Wind: als een huisgemeente geen rechtspersoon is, dan kan die geen leden hebben. Ds.
Hommes licht toe dat kerkordelijk gezien een huisgemeente wel leden kan hebben.
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Volgens R. Wind is er ook een andere oplossing: opheffen, de leden vragen om zich te laten
overschrijven naar de buurgemeente en vervolgens de grenzen aanpassen. Ds. Hommes
antwoordt dat volgens de kerkorde geen sprake kan zijn van een overname. In de kerkorde is
het zo geregeld dat bij fusie van gemeenten er een nieuwe rechtspersoon ontstaat.
Ds. M. Krooneman: van wie is dit voorstel voor een classicale commissie afkomstig?
Ds. Hommes: in de kerkorde is geregeld dat de huisgemeentes ofwel onder de paraplu van een
buurgemeente dan wel onder de classis vallen.
K. Keegstra lijkt het verstandig om die commissie wel te vormen maar hij ziet het als een
overgangsregeling. In de regel loopt de landelijke regelgeving achter op de problemen die je in
het veld tegenkomt. Dus creatief zijn om de problemen in de regio op te lossen. Daar ligt een
taak voor de classis.
Ds. A. Bruin: wellicht kan zo’n commissie een tijdelijke oplossing zijn, en wel door de
huisgemeente verder te begeleiden in hun zoektocht naar een toekomstige buurgemeente.
H. van Dijk vraagt de afgevaardigden of zij vinden dat dit principieel een zaak is voor
buurgemeenten of vinden zij dit een classicale verantwoordelijkheid?
De afgevaardigden zijn unaniem voorstander dat dit een verantwoordelijkheid van de classis is,
waaraan A. van Vuuren de voorwaarde toevoegt dat eerst wordt geprobeerd om te zoeken
naar samenwerking met een buurgemeente, en als dat niet lukt, dan onder de classis.
Afgesproken wordt dat de vraag aan de afgevaardigden of zij bereid zijn om in zo’n commissie
zitting te nemen via de mail wordt gesteld.
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Regionaal predikant
Het Breed Moderamen heeft de gedachte voor de inzet van een regionaal predikant, zoals
besproken in de classicale vergadering van 18 mei jl., verder uitgewerkt en een opzet voor de
financiering gemaakt.
Het BM stelt voor € 20.000 uit eigen middelen te financieren via de Protestantse Stichting
Steunfonds, een solidariteitsheffing van gemiddeld € 100,- per gemeente, en een bijdrage van
de deelnemende gemeentes van € 200,-. Daarnaast zal een verzoek worden ingediend bij het
bureau Steunverlening van de Dienstenorganisatie, bij het Rente-Baten-Fonds en ook bij
andere instellingen zoals Maatschappij van Welstand.
Het voorstel is voorgelegd aan de Financiële Commissie. Die heeft het advies gegeven om op
zoek te gaan naar een organisatiedeskundige/-adviseur en vindt dat het begrootte bedrag voor
zo’n deskundige ontoereikend is. Het moderamen blijft van mening dat iemand met een
gedegen theologische achtergrond, die ook verstand heeft van veranderingsprocessen, daar
meer op zijn plaats zal zijn dan een organisatieadviseur die zich uitsluitend richt op de
processen en de structuur. Het moderamen heeft daarom besloten dit advies naast zich neer
te leggen. De commissie is teleurgesteld dat het moderamen het besluit niet overneemt, maar
accepteert wel dat – indien gekozen wordt voor een theoloog – de financiële onderbouwing
voldoende is.
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Ds. B. de Groot informeert naar wat iedere gemeente krijgt voor de solidariteitsheffing en het
deelnemende bedrag en ook dat de hoogte van de bedragen een probleem kan zijn voor
gemeentes die niet draagkrachtig genoeg zijn. De preses licht toe dat we vragen om
solidariteit. Nog onduidelijk is in hoeverre de Dienstenorganisatie financieel kan bijdragen. Het
gesprek daarover moet nog plaatsvinden.
Ds. J. Hoogstede vraagt aandacht voor het stimuleren van het geloofsgesprek. Ds. Hommes
vindt dit een terecht punt omdat de theologische verwoording heel belangrijk is bij deze
functionaris.
Ds. M. Krooneman vraagt zich af de oplossing die wij als regio bedenken voor een probleem
dat op het grondvlak speelt, gaat werken. Ds. Hommes signaleert dat één van de gevaren zoals
we hier mee bezig zijn is, dat het van de regio naar het grondvlak gaat. ‘Als dat gebeurt
moeten jullie ons corrigeren’, aldus ds. Hommes. Ds. Cees Hoek vindt dat het veel meer moet
gaan om een ‘oliemannetje/-vrouwtje’ die van onderop begint en het gesprek aangaat.
Ds. M. Krooneman vraagt zich af of een theoloog voldoende gekwalificeerd is om dit soort
processen te begeleiden. Ds. Hommes meldt dat voor deze functie wordt gedacht aan interimpredikanten in de mobiliteitspool die voor dit soort vaardigheden zijn opgeleid.
Y. Luinenburg meldt dat de commissie Steunverlening geen predikantsplaatsen bekostigt maar
wel adviseurs die bijvoorbeeld de vitaliteit van gemeenten bevorderen.
De preses vraagt de Classicale Vergadering om in te stemmen met de voorgestelde financiering
van de regionaal predikant. De overgrote meerderheid van de afgevaardigden is voorstander
dat het moderamen hiermee verdergaat. Er zijn geen afgevaardigden tegen.
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Communicatie
Bert Kolkman doet verslag vanuit de werkgroep communicatie.
Website:
Hij nodigt uit om interessante informatie vanuit de gemeente, de ring of werkgemeenschap te
delen met de redactie van de website: redactie@classisgroningendrenthe.nl.
Classisblad:
Binnenkort verschijnt weer een uitgave van het classisblad De Verbinding. Daarin komt de
nadruk te liggen op wat er in onze classis speelt: samengaan zonder samenwerken: project
‘Kerken met vaart’, interviews met jonge ambtsdragers, huisgemeente, enz. De bedoeling is
dat eind september/begin oktober het classisblad wordt verspreid onder alle gemeentes en
voorgangers. Met dank aan Tom van der Velde die voor de foto’s op de cover heeft gezorgd.
De preses nodigt belangstellenden – ook hen die niet naar de classis zijn afgevaardigd – van
harte uit voor deelname aan de werkgroep communicatie.
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Inspiratie dag
Het BM wil in 2022 een inspiratie dag(en) organiseren. De landelijke kerk wil ons hierbij
ondersteunen. Het 1e voorbereidende gesprek heeft plaatsgevonden. De preses hoopt in een
volgende CV iets meer te kunnen zeggen over wat zo’n inspiratie dag ons kan brengen.
Bekeken moet worden of het één classicale dag wordt of dat het opgesplitst wordt in een
aantal dagen. Zo’n (inspiratie)dag is bedoeld om gemeenten met elkaar in contact te brengen.
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Notulen Classicale vergadering van 18 mei jl.
Tekstueel:
pag. 1: J. Roorda is afgevaardigde namens ring Winsum (en niet ring Westerkwartier);
pag. 2, 3e regel: zin moet zijn: ’De interviews zullen dan op de website worden geplaatst’.
De notulen worden vervolgens goedgekeurd met dank aan de scriba.
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Mededelingen
Classispredikant
Moderamen:
• Op 3 juni jl. heeft het BM en een vertegenwoordiging van de landelijke kerk een
werkbezoek gebracht aan 3 gemeentes in onze classis. Zie voor de verslagen van het
werkbezoek onze website. Aangezien ds. René de Reuver, scriba van de landelijke kerk, die
dag moest afzeggen, heeft hij ons bezocht op 17 augustus jl. Ter gelegenheid van dit bezoek
heeft onze preses, de heer Henk van Dijk, een inleiding gehouden over de situatie in onze
classis en over de zaken waar we mee bezig zijn, zoals de inzet van een regionaal predikant.
De inleiding treft u in bijlage aan.
• De landelijke kerk organiseert in het komende najaar een kennismakingsbijeenkomst voor
alle afgevaardigden naar de classes. De bijeenkomst is nu gepland op maandag 15
november a.s. Allen van harte uitgenodigd.
• Ds. Douwe Geertsma, zzp’er geestelijke verzorging, wil kerkelijke zending vanuit de classis
ontvangen. Het BM vindt dat we dat verzoek zouden moeten honoreren. Ter toelichting:
Een nieuwe subsidieregeling maakt de inzet van geestelijke verzorging thuis mogelijk. De
landelijke kerk heeft het mogelijk gemaakt dat aan protestantse geestelijk verzorgers in de
eerste lijn een bijzondere opdracht (zending) verleend kan worden. De Classicale
Vergadering stemt in met het verzoek om ds. Douwe Geertsma kerkelijke zending te
verlenen.
• Afvaardiging naar de classicale vergadering per 1 januari a.s.
Voor de vacatures vanuit de ringen Groningen, Noordoost-Groningen, Westerkwartier en
Hoogeveen zijn nog geen namen van personen voorgedragen. De ringen worden dringend
verzocht nog eens kritisch te kijken naar het doen van aanbevelingen. Inleveren: zo
spoedig mogelijk. Ook de werkgemeenschappen zullen gevraagd worden om daarin actief
op te trekken.
Synode afgevaardigden:
• verslag van de laatst gehouden synode vergadering. De protestantse visie op
kerkgebouwen ‘Speelruimte gezocht’ is vastgesteld. Veel aandacht voor het vervolg op de
ambtsvisie, o.a. over Dienaar des Woords. De positie van kerkelijk werkers: die is zeer
divers qua invulling en qua rechtspositie. Onze preses acht het wenselijk dat er een vorm
van dwang komt dat bij het aanstellen van kerkelijk werkers de classis op de hoogte wordt
gebracht. Tenslotte is gesproken over een nadere regeling voor opheffing van gemeenten.
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Rondvraag.
• Ds. M. Krooneman: in de synode is de zorg uitgesproken over de toenemende vergrijzing in
de afvaardiging naar de classis, resp. de synode. Er is geen aanwas van onderuit. Om de
continuïteit voor de toekomst te borgen wordt - te beginnen bij gemeentes - bijzondere
aandacht gevraagd voor een evenwichtige verdeling qua leeftijd én diversiteit.
• Heleen Vrijhof: vraagt zich af of er in het gesprek met ds. De Reuver gesproken is over de
relatie tussen classis en synode. Ds. Hommes licht toe dat er een werkgroep is opgestart
die zich daarover buigt.
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Sluiting.
De preses eindigt de vergadering met gebed (Liedboek, blz. 566).

15 november 2021: Kennismakingsbijeenkomst voor alle afgevaardigden naar de classes;
aanvang 15.00 uur; Locatie: landelijke kerk, Utrecht.
16 november 2021: Classicale Vergadering, aanvang 19.30 uur, Locatie: nadere info volgt.
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