Concept werkplan 1 bij het beleidsplan voor de classis Enschede.
Het uitgangspunt
Het Latijnse woord ‘classis’ kan worden vertaald met ‘vloot’.
Een aantal schepen, die bij elkaar horen, vormen samen een vloot.
Samen met elkaar zijn ze in de vaart.
Voor een behouden vaart is het noodzakelijk, dat de bij de vloot behorende schepen op een goede
manier worden aangestuurd, lettend op het doel van de missie.
De kernpunten uit het beleidsplan van de classis Enschede zijn:
1. De gemeenten leven niet langer langs elkaar heen. Ze weten zich verbonden met elkaar en ervaren
dit als een verrijking.
2. De classicale vergadering is niet langer een niet relevant verband, maar een node te missen
inspiratiebron en krachtige katalysator. De gemeenten in hun veelkleurigheid en verscheidenheid zijn
in gesprek over geloof, belijden en leven. Deze gesprekken zetten zich voort in de gemeenten.
3. Ook buiten de classicale vergadering om weten gemeenten elkaar te vinden. Zij durven een beroep
op elkaar te doen, wisselen ideeën uit en slaan waar nodig de handen ineen en werken samen.
Vanuit dit beleid zullen een aantal actieplannen geformuleerd worden, waarbij concreet aangegeven
zal worden hoe de uitwerking is gedacht.
Werkplan 1
In de Classicale Vergadering ( 3x per jaar ) komen onderwerpen aan de orde die algemeen zijn en
relevant voor alle gemeenten in de classis.
Maar het kan voorkomen dat in bepaalde gemeenten, dat kunnen bijvoorbeeld buurgemeenten zijn,
eenzelfde thematiek en problematiek speelt. Bijvoorbeeld ten aanzien van financiën,
vacaturevervulling, samenwerking, of andere knelpunten.
Op verzoek van één van die gemeenten kan er dan een overleg plaatsvinden tussen de moderamina
van de betrokken gemeentes en het BM van de Classis. Overigens kan het BM daarin ook proactief
handelen bij constatering van overeenkomstige thematiek.
Bij dit overleg worden dan zonodig, afhankelijk van het onderwerp, de kerkenraadsleden betrokken
die namens die gemeenten afgevaardigde zijn naar de Classis.
Afhankelijk van het onderwerp zal ook de gemeenteadviseur betrokken worden.

