
 

Agenda Classicale vergadering 
 
van 14 september 2021 

 

Hierbij nodig ik u uit voor de classicale vergadering van 14 september 2021 
Plaats Avondgebed in de Dorpskerk in Eelde, Hoofdweg 74 (gelegen tegenover ’t Loughoes); 

aansluitend cv-vergadering in Dorpshuis ’t Loughoes, Kosterijweg 2. 
Tijd 19.30 uur 
 
Namens het moderamen Leny de Zeeuw, scriba 
mobiel: 06 – 53 64 59 85 
 
19.30 uur 1 Opening door ds. Cees Hoek, predikant te HG Bedum.  
 
20.00 uur 2 Welkom door de preses, dhr. Henk van Dijk 
  
20.05 uur 3 Thema ‘veiligheid en inclusiviteit’ (n.a.v. seksistisch gedrag) door ds. Marianne 

Gaastra. Na de inleiding volgt een discussie in groepjes.  
 

PAUZE 
 

21.00 uur 4 Huisgemeentes 
  Inleiding door ds. Jan Hommes, classispredikant, over vorming van een 

huisgemeente.  
Een huisgemeente is een kleinschalige vorm van ‘gemeente zijn’ vanwege de 
krimpende middelen en/of mensen. Het is een plek waar mensen samenkomen 
om te vieren, te leren en te dienen. Zo’n huisgemeente wordt gevormd bij besluit 
van de classicale vergadering. Een huisgemeente wordt geleid door een 
commissie die werkt onder verantwoordelijkheid van en in verantwoording aan 
de kerkenraad van een naburige gemeente dan wel Classicale Vergadering. De 
vraag is aan de Classicale Vergadering of de classis een plek wil/kan zijn waar 
huisgemeentes onder worden gebracht. Daarvoor zal dan een aparte commissie 
vanuit de Classicale Vergadering moeten worden opgericht, met 
semiprofessionele mensen.  
 

21.20 uur 5 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.  
In bijgaande conceptbrief aan Bureau Steunverlening wordt de inzet nader 
gemotiveerd. 



 

Agenda Classicale vergadering 
 
van 14 september 2021 

 

De Classicale Vergadering wordt verzocht om in te stemmen met de voorgestelde 
financiering van de regionaal predikant. 
  

21.50 uur 5 Communicatie 
  stand van zaken m.b.t. website en classisblad.  
    
22.00 uur 6 Inspiratie dag  

Het BM wil in 2022 een inspiratie dag(en) organiseren. De landelijke kerk wil ons 
hierbij ondersteunen.  
 

22.10 uur 7 Notulen Classicale vergadering van 18 mei jl. (zie bijlage) 
 
22.15 uur 8  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 
oorspronkelijk geplande datum 12 oktober kan geen doorgang vinden 
omdat één van de classes die dag haar CV houdt. Er wordt gezocht naar 
een nieuwe datum.  

Synode afgevaardigden:  
• verslag van de laatst gehouden synode vergadering.  

 
22.20 uur 9 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 10 Sluiting. 
 
 

Volgende CV in 2021 staat gepland voor: 16 november, aanvang 19.30 uur. 
 


