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De gemeenteavond van 18 februari 2021

Het besluit van de classis

1. Het classismoderamen geeft toestemming voor een kleine kerkenraad die bestaat uit vier 
personen inclusief de predikant, d.w.z. de huidige samenstelling. 

2. Deze kerkenraad doet frequent verslag van zijn werkzaamheden aan het moderamen van de 
classis respectievelijk overlegt laagdrempelig op eigen initiatief met het moderamen. 

3. Er komen twee commissies die de bevoegdheid en de mogelijkheden krijgen om hun eigen 
vieringen te organiseren. Ze krijgen daartoe de beschikking over een vierplek en over 
financiële middelen die dat mogelijk maken. 

4. Beide commissies vaardigen één persoon af die niet-stemhebbend deelneemt aan de 
vergaderingen van de kerkenraad. 

5. Grote verbouwingen dan wel verkopen die tot op heden niet zijn goedgekeurd, worden niet 
ondernomen gedurende deze periode. Er mogen dus geen besluiten worden genomen over 
verkoop dan wel aanpassing en verbouwing van het Hoge Hof, tenzij er zodanige 
veranderingen zijn dat uitstel van een beslissing hierover onverantwoord is. In dat geval 
wordt het moderamen van de classis ingeschakeld voor toestemming. 

6. Op regelmatige basis wordt er slechts één viering gehouden op één van de beide vierplekken,
waarbij wij aanbevelen dat de viering van de ene groep soms wordt gehouden op de plaats 
van de andere groep, zodat men voldoende kennis kan nemen van elkaars overeenkomsten 
en verschillen. 

7. Beide viergroepen mogen na toestemming van de kerkenraad ook gemeente-activiteiten 
ontplooien mits die open staan voor alle gemeenteleden. Wanneer daar financiële middelen 
voor nodig zijn beslist de kerkenraad hierover.

8. De predikant behoudt vooralsnog haar formatie en is beschikbaar voor alle gemeenteleden 
en houdt vieringen op beide vierplekken in overleg met de kerkenraad. 

9. Predikant en kerkenraad besluiten welke zondagen als kerkelijke hoogtijdagen gezamenlijk 
op 1 vierplek gevierd kunnen worden, met de eigen predikant. We denken aan Pasen, kerst 
en dergelijke. 

10. Gedurende deze periode wordt de kerkenraad niet uitgebreid. Wel kan het zijn dat mensen 
willen aftreden. Ze kunnen alleen worden vervangen door nieuwe ambtsdragers die de 
huidige lijn ondersteunen, na goedkeuren door het moderamen van de classis. 
Onparlementair gezegd: er mag geen situatie ontstaan dat een partij een greep naar de 
macht doet.

Het volledige verslag van deze gemeenteavond wordt in het kerkblad De Schakel geplaatst.


