Samenvatting Verslag Classicale Vergadering 27 januari 2016.
Begonnen wordt met de liturgische opening door de preses, ds G.J.A. Veening.
De ontvangende gemeente is dit keer Enschede. We zijn te gast in de Ontmoetingskerk.
Deze kerk is onlangs ontstaan door samenvoeging van 5 wijkgemeenten. De Vredeskerk is
hoofdgebouw geworden en gelijktijdig met deze fusie is de naam veranderd in
Ontmoetingskerk.
Daarnaast kent de Protestantse Gemeente Enschede nog de Bethelkerk (gemeente
bijzondere aard), de kerk in Lonneker en de vieringsplek in Helmerhoek. Mevr. M. DohmenJanssen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad licht de geschiedenis van bouw en
verbouw van de Ontmoetingskerk toe. De vier pastores, verbonden aan de Ontmoetingskerk,
hebben hun taken over de hele stad verdeeld in de aandachtsgebieden Pastoraat (2),
Jongeren (1) en Diaconaal werk (1)
.
Het inhoudelijke onderwerp is dit keer: Regionaal College voor de behandeling van
Beheerszaken (RCBB)
De heer W.C. Vos, gemeenteadviseur Kerkbeheer, houdt een interessante inleiding over de
taken en verantwoordelijkheden van dit College uitvoerig geïllustreerd met
praktijkvoorbeelden. De RCBB ziet toe op het goed beheren van de gelden van de kerken
(Kerkrentmeesters, Diaconie) en beoordeelt de jaarrekeningen en begrotingen. Het is, zeker
in deze tijd, van groot belang dat er een goede communicatie met korte lijnen is tussen
RCBB en de genoemde plaatselijke colleges en omgekeerd.
De RCBB, hoewel niet uitvoerings-verantwoordelijk, adviseert en overlegt graag in een vroeg
stadium over mogelijk optredende knelpunten in financiën en beheer. Vanuit de brede
ervaringen binnen het RCBB kan dan tijdig door de gemeente gewerkt worden aan passende
oplossingen.
Na de pauze komt het formele gedeelte aan de orde met als belangrijkste aandachtspunten:
- Verkiezing van het Breed Moderamen
- De nieuwe website van de Classis is te vinden via www.classis-enschede.nl
- De gemeenten in Haaksbergen/Buurse zijn bezig om een fusie te vormen.
- Er is in de Classis een commissie gevormd ter voorbereiding van het Lutherjaar 2017.
- Gemeenteadviseur Janny Wiltjer licht een aantal activiteiten toe: Project Middengeneratie,
uitwisseling ervaringen in jongerenwerk en de Inspiratiedag op 13 febr. in Wierden.
- Er wordt een tweetal kerkordewijzigingen goedgekeurd.
- Met betrekking tot de vraag van PKN Utrecht om het woord “Proeve” bij het Dienstboek uit
2004 te laten vervallen, wordt opgemerkt dat de teksten uit het Dienstboek daarmee niet
dwingend en voorschrijvend moeten worden. Het moeten richtlijnen zijn en er moet vrijheid
zijn bij het gebruik ervan, ook in eigentijdse taal.
De goedbezochte vergadering wordt besloten met het staande zingen van lied 565.

