Kort verslag van de gezamenlijke vergadering van de Classes Almelo en Enschede op 19
januari 2017 in Wierden.
De liturgische opening wordt verzorgd door ds C.Visser, preses van de Classis Almelo. Hij leest
Mattheus. 16: 13-20, waarna hij voorgaat in gebed.
Vanavond zijn alle kerkenraadsleden in de classes Almelo en Enschede uitgenodigd voor deze
informatieavond over de kerkordelijke wijzigingen in verband met “Kerk 2025”. De toelichting wordt
gegeven door dr Jaap van Beelen, RACV (Regionaal Adviseur Classicale Vergadering).
Eerst wordt er afscheid genomen van Janny Wiltjer-Lusseveld als gemeenteadviseur. Haar functie
is per januari 2017 komen te vervallen.
Met ingang van 2018 wordt de organisatie van de Protestantse Kerk ingrijpend veranderd. Het jaar
2017 is het jaar van de omslag. In verband hiermee moeten tal van kerkordelijke wijzigingen worden
doorgevoerd. Eerst worden ze aan de kerkenraden voorgelegd die daarover kan considereren. Dit
wordt gezonden naar de Classis die uiteindelijk beslist wat het commentaar namens de Classis
naar de Synode zal zijn.
Een aantal korte aandachtspunten betreffende de voorgestelde wijzigingen:
-Van de huidige zeven Classes in Overijssel blijft er één Classis Overijssel over. Over het gehele
land zullen er zo elf nieuwe classes ontstaan.
-Voorzitter van die nieuwe Classis wordt een nog te kiezen, (vrijgestelde) Classispredikant. Hij
houdt (pastoraal) toezicht op de gemeenten in die Classis o.a. door middel van bezoeken aan
kerkenraden en predikanten. Waar nodig hoort de reguliere Visitatie ook tot zijn
verantwoordelijkheden. Een
nieuw te vormen Visitatiecommissie komt alleen in actie bij Buitengewone Visitatie.
-Elke huidige Classis wijst 4 leden aan die zitting nemen in de nieuwe Classis Overijssel die
daarmee dus 28 leden telt. Het moderamen zal 7 leden omvatten.
-Vanuit de nieuwe Classis worden er 5 leden afgevaardigd naar de Synode, die daarmee totaal uit
55 leden zal bestaan in plaats van de huidige 74.
-Om de belangrijke ontmoetingsfunctie met korte lijnen van gemeenten onderling te waarborgen
komen er ringen, geografisch bepaald naar bijvoorbeeld de huidige werkgemeenschappen van
predikanten.
-In de nieuwe kerkorde zullen er veel meer mogelijkheden en vrijheden zijn voor gemeenten tot
bijvoorbeeld samenwerking, eigen organisatievorm, vorming huisgemeente, splitsing enz.
-De minimale bezetting van een plaatselijke kerkenraad is: predikant, 2 ouderlingen, 2 diakenen en
2 ouderlingen-kerkrentmeester.
-In april volgt een tweede serie kerkordewijzigingen waarover in september moet worden
geconsidereerd.
Na deze gezamenlijke bijeenkomst houden beide classes hun eigen vergadering.
In onze classis Enschede wordt het huidige moderamen herbenoemd. De Protestantse gemeente
Lonneker is losgemaakt van de gemeente Enschede en ds Maaike Schepers-van der Poll is
bevestigd als part-time predikant. (In)zegening van niet-hetero relaties komt op de agenda van de
Synode. De gemeenten wordt verzocht om de consideraties met betrekking tot de huidige
kerkordewijzigingen uiterlijk 1 april in te sturen bij de scriba van de Classis. In de vergadering van
25 april zal de Classicale Vergadering hierover besluiten.
De vergadering wordt beëindigd met het Onze Vader.
7 februari 2017, Lucas Schoemakers

