Samenvatting van de Classicale Vergadering Enschede op 28 oktober 2015
De locatie van de vergadering is dit keer het kerkelijk centrum “De Potkaamp” naast de Oude Kerk te
Borne.
De vergadering wordt geopend door de preses ds Veening. Begonnen wordt met een korte
liturgische meditatie in de Oude Kerk. Deze viering wordt geleid door mevr. ds L. Vos, als predikant
verbonden aan de Lutherse gemeente Zutphen.
Omdat ds Veening predikant is van de Protestantse Gemeente Borne, doet hij zelf de presentatie van
de gemeente. De Oude Kerk bestond al in de 14e eeuw en is een monumentaal sieraad in Borne.
Daarnaast wordt ook gekerkt in de Nieuwe Kerk, maar deze zal wellicht in de toekomst verkocht gaan
worden. De gemeente telt ca 1700 leden, heeft 2 predikanten, 2 kosters en 2 organisten en zeer veel
vrijwilligers. Het is een levendige, actieve en betrokken gemeente met veel activiteiten maar ook met
zorgen ten aanzien van het vinden van ambtsdragers.
Mevr. Ds L. Vos is vanavond onze gast en zij zal een inleiding houden over de Lutherse traditie in
liturgie en theologie. Zij is verbonden aan de Lutherse gemeente Zutphen, waaronder ook Twente
valt. Er zijn 3 plaatsen van samenkomst: Zutphen, Hengelo en Twekkelo.
In 2004 is de Lutherse kerk gefuseerd met de PKN. Ds Vos schetst de geschiedenis van 1517
(Wittenberg) tot nu. Luther vond dat er geen andere bemiddelaar staat tussen de gelovige en God. In
de roomse traditie van destijds vormde de geestelijkheid wel die tussenlaag. Zij roept ons op om
eens een Lutherse dienst mee te maken. Er wordt gekerkt in de Johanneskerk te Twekkelo en in de
kapel aan de Dorpsmatenweg (voormalige Joodse Synagoge) in Hengelo.
In 2017 is de Reformatie 500 jaar oud en ds Vos wil hieraan, los van andere activiteiten, in Twente
ook aandacht besteden. Er wordt een werkgroepje gevormd om daarover na te denken en iets voor
te bereiden.
In het formele deel van de vergadering passeren o.a. de volgende zaken de revue:
-Dr Jaap van Beelen is onze nieuwe Regionaal Adviseur Classicale Vergadering (RAVC).
-Mevr. ds van de Heuvel is als interim-predikant bevestigd in Delden
-Op 6 oktober jl. was er de jaarlijkse bijeenkomst tussen moderamen van de Classis en de
predikanten met bijzondere opdracht (verbonden aan woon-zorgcentra, verpleegtehuizen,
ziekenhuizen enz.)
-De begroting 2016 van de Classis Enschede wordt besproken en goedgekeurd.
-Geïnformeerd wordt nog hoe ver de gemeenten staan met hun opgave voor het ANBI register. Het is
van belang dat één en ander per 1 januari 2016 is gerealiseerd.

Namens de scriba,
L. Schoemakers.

