Samenvatting verslag van de Classicale vergadering op 25 mei 2016.
De Classicale Vergadering op 25 mei j.l. is dit keer in de Molenaarshof te Diepenheim. Begonnen wordt
met de liturgische opening in de naastgelegen Johanneskerk, door de preses ds G.J.A. Veening.
De plaatselijke predikant, ds Braakman, geeft een presentatie van de ontvangende gemeente
Diepenheim. Hij geeft de historie van de gemeente weer in relatie tot de adel die destijds rondom
Diepenheim woonde. Ds Braakman, die voor 50% verbonden is aan de gemeente, schetst de grote
variëteit en diversiteit aan activiteiten. Dat geeft meteen een belangrijk beleidspunt weer: het maken van
keuzes. Wat moet er onopgeefbaar blijven en wat kan er, ondanks langjarige tradities eventueel
achterwege blijven. Ds Braakman beziet de kerk als positief. In Diepenheim wil men open in de
samenleving staan.
Voor wat betreft het inhoudelijk deel is er voor gekozen om dr Jaap van Beelen RACV (Regionaal
Adviseur Classicale Vergadering) een toelichting te laten geven op de belangrijke beleidsbesluiten vanuit
de recente Synodevergadering die handelde over het rapport “Kerk 2025 – een stap verder”.
De voor een gemeente van belang zijnde kernpunten worden hier samengevat:
Het rapport is een globale uitwerking van uitgangspunten: minder gemeenteleden, dus minder middelen
en daarom: afslanken van de kerkstructuur en dienstenorganisatie. Een paar richtingen in het komende
beleid:
-Het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeenten. Zij krijgen een zekere mate van
organisatorische vrijheid, maar wel wordt samenwerken met buurgemeente belangrijk.
-De Classes (in Overijssel 8 stuks) verdwijnen. In plaats daarvan komt er één Classis met de omvang
van de provincie Overijssel. Landelijk gezien komen er 11 van die grote classes.
-Niet elke gemeente zal meer een rechtstreekse afvaardiging hebben in die nieuwe Classis.
Per groep gemeenten zal er iemand namens hen worden afgevaardigd. Vandaar dat de ontmoeting
van en samenwerking met gemeenten steeds belangrijker wordt.
-aan het hoofd van elke regionale classis komt een voorzitter die de gemeenten en predikanten
ondersteunt, stimuleert, inspireert en signaleert. Hij of zij is dus geen type bestuurder en/of
manager, maar iemand die zich concentreert op inhoud van geloof en getuigenis.
-De “gewone” visitatie wordt afgeschaft. Alleen nog visitatie bij (dreigende) conflicten.
-Een aparte groep zal zich buigen over een aangepaste Kerkorde waarin alle wijzigingen vervat
worden.
-De functie van gemeenteadviseur wordt opgeheven. In Utrecht komt een centrale Helpdesk waar
men met vragen terecht kan.
-Ondanks het feit dat er nog heel veel geregeld zal moeten worden en besproken in
de gemeenten (consideraties) streeft men naar invoering van de nieuwe structuur per januari 2018.
Tijdens het formele vergadergedeelte na de pauze werden o.a. behandeld:
-De jaarrekening Classis Enschede 2015 is goedgekeurd.
-Diverse wijzigingen in de Protestantse Gemeenten Enschede, Overdinkel, Haaksbergen/Buurse en
Lonneker.
-Er wordt geconsidereerd over een wijzigingsartikel in de Kerkorde die behelst dat bij kleine
wijzigingen de Synodevergadering kan besluiten tot invoering, zonder de tot dusver uitvoerige
inspraakrondes in eerste en tweede lezing.
-Aandacht wordt gevraagd voor de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden die in
september weer start. Dit jaar zijn er 12 deelnemers afgestudeerd.

