Kort verslag van de Classicale Vergadering op 26 oktober 2016
1) De Classicale vergadering van 26 oktober wordt gehouden in de Ontmoetingskerk te Hengelo.
Preses ds G.J.A. Veening verzorgt de liturgische opening van de avond met het lezen van enkele
verzen uit 1 Cor. 12. Na een korte overweging zingen we met elkaar Lied 276, waarna afgesloten
wordt met gebed.
2) Presentatie ontvangende gemeente.
Dhr Bril meldt dat er erg veel gebeurt in de gemeente Hengelo. Men is bezig om een kerk
(Waterstaatskerk) van de burgerlijke gemeente te kopen om zodoende één plaats van samenkomst
te hebben. De overige 2 kerken worden dan verkocht. In de afgelopen jaren is er in de
wijkgemeenten uitvoerig geïnformeerd en gediscussieerd over dit plan. Komende week zal erg
spannend zijn: dan worden alle wijken afzonderlijk gehoord en daarna zal de AK besluiten. Bij één
plek van samenkomst is er sprake van een nieuwe start, maar er blijft emotie bij het afstand doen
van het vertrouwde kerkgebouw.
3) Inhoudelijk gesprek.
Het plenaire gesprek gaat over: “Wat zie je als belangrijkste uitdaging voor de gemeente” en “Hoe
kan daar op ingespeeld worden?” Een paar impressies:
-meer present zijn in de samenleving door koffieochtenden, maaltijdmomenten, etc. voor iedereen
die dat fijn vindt.
-actief inzetten bij schuldhulpverlening, asielzoekers met een status, voedselbank, kledingbank etc.
-jeugd en jonge gezinnen meer uitdagen en meer betrekken bij de dienst door de liturgie aan te
passen.
-één keer per jaar een feest voor ouderen boven de 80 jaar die een kroonjaar vieren.
-bij de koffieochtenden een boekenmarkt.
Ds Veening voegt de vraag toe: “Hoe beleef je het ambt?” Daarop volgen heel persoonlijke
antwoorden:
-in pastoraat vaak heel persoonlijke gesprekken en ontmoetingen die voor jezelf ook heel
bemoedigend zijn.
-geloven is een werkwoord je kunt je niet afzijdig houden; je moet er mee aan de slag.
-aandacht voor elkaar.
-groep gemeenteleden die zich inzet voor mensen met rouwverwerking.
-uitdaging aangaan om geloof en vertrouwen op kinderen en jongeren over te brengen.
-onze opdracht is om er vanuit het geloof voor anderen te zijn.
4) Formeel deel:
-In het kader van het Lutherjaar zijn er diverse activiteiten, zie de folder
-De vereniging Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Haaksbergen is een feit.
-Losmaking Bethelkerk van de Protestantse Gemeente Enschede komt binnenkort rond.
-Er is een verzoek van wijkgemeente Lonneker tot splitsing van PG Enschede.
-Begroting Classis 2017 wordt goedgekeurd.
-Ds Koetsveld verzoekt om op Synodeagenda te krijgen: Inzegening van niet-hetero relaties in plaats
van zegening zoals nu toegestaan. Komt volgende keer terug op de agenda.
-Er staan ons komend jaar veel organisatorische wijzigingen en daarmee gepaard gaande
consideraties te wachten.
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