
 

 

Classicale vergadering 21 mei 2019 

 

1.   Opening 
Ter opening van de vergadering leest preses ds.Vlasblom enkele verzen uit de brief van 
Jacobus (1: 19-27), die als thema ‘Horen en doen’ lijken te hebben.  In zijn korte uitwerking 
van de tekst staat dan ook het ‘horen en doen van Gods bevrijdende boodschap’ centraal.  

De preses sluit het geheel af met gebed.  
2.  Vaststelling agenda                          
In eerste instantie wordt de agenda niet gewijzigd. (Een aanvulling op de agenda komt pas 
ter sprake bij de bespreking van het verslag.) 
3.   Appèl nominaal                           
De scriba geeft de namen van de afwezigen door. Van een enkeling kwam geen 
kennisgeving.      
4.   Consideratie; standpuntbepaling classis Fryslân     
Ter vergadering is een tiental afgevaardigden uit Friese kerkenraden aanwezig. Zij hebben 
adviesrecht en mogen zich dus laten horen.    
De   gemeenten en wijkgemeenten in Fryslân hadden tot 1 mei 2019 de gelegenheid hun 
reacties in te leveren bij de scriba van de classis. Deze reacties zijn vervolgens gerubriceerd 
en aan de ‘consideratiecommissie’ voorgelegd. Het overzicht bood zo’n helder beeld, dat een 
door de scriba geformuleerd tekst door de commissie als voorstel werd  overgenomen en 
voorgelegd aan de CV.   
              Tijdens het doornemen van de punten blijkt in de bespreking van de wijziging in 
Ord. 10-5-06 nog een misverstand te bestaan; het is nog niet tot ieder doorgedrongen dat de 
aloude ‘gewone’ visitatie niet meer bestaat, dat er enkel nog sprake kan zijn van 
buitengewone visitatie. Als dit misverstand is opgehelderd, wordt ook op dit punt de 
voorgestelde wijziging geaccepteerd. Al betreuren enkelen het verdwijnen van de oude vorm 
van visitatie en het daarbij horende ‘horen van de gemeente’. De toevoeging die in het 
voorstel aan de CV stond verwoord, kan geschrapt: bij de buitengewone visitatie is de 
visitatiecommissie altijd leidend. 
              Met de gewijzigde tekst van Ord. 4-8-7 gaat de vergadering akkoord, al had een 
enkeling liever gezien dat de gemeente in de nieuwe bedeling expliciet wordt geïnformeerd 
en niet met een ‘ter inzage’ en een samenvatting toch op afstand wordt gehouden.  
              Aan de beoordeling van het laatste punt (Ord. 3-5-1) voegt de vergadering een zin 
toe: “(...) al heeft het onze voorkeur dat de algemene kerkenraad vóór de besluitvorming het 
Breed Moderamen van de classis raadpleegt.” 
Conclusie: als classis Fryslân hebben we op 21 mei positief geconsidereerd, enkel aan het 
laatste punt dat ter consideratie werd voorgelegd, een stap toegevoegd. 
5.   Verslag van de classicale vergadering (CV) van 07-02-2019  
N.a.v. punt 4 merkt ds.Van Helden op dat het toegezegde punt ‘Beleidsplan’ op de agenda 
van de CV ontbreekt. De preses blijkt het punt echter wel te hebben voorbereid; het wordt 
spontaan als punt 9a aan de agenda toegevoegd. 
Hierna wordt het verslag goedgekeurd en is het vastgesteld.                                                



6.   Ingekomen stukken en mededelingen  
-  De postlijst roept geen vragen op. 
-  De scriba deelt mee dat vrijdag 17 mei bij notaris Hellema in Dokkum de oprichtingsakte is 
gepasseerd van de SBKF (Stichting Behoud Kerkelijke archieven in Fryslân). Namens de 
PKN-classis Fryslân heeft de scriba zitting in het stichtingsbestuur. De Provinsje Fryslân 
heeft financiële ondersteuning voor het onderzoek en behoud toegezegd, maar daarvoor 
moet de organisatie dus wel een goede vorm hebben. Met de uitwerking van het werkplan 
van de stichting zal na de zomervakantie een begin worden gemaakt. 
-  De impressies van de  aprilzitting van de Generale Synode krijgen ter vergadering een 
aanvulling van ds. Peersmann. De noordelijke afgevaardigden – de afgevaardigden uit 
Fryslân en Groningen-Drenthe trekken vaak gezamenlijk op – hebben erop gewezen dat er 
voor de mozaïekplekken niet naar een nieuwe opleiding voor een nieuw type voorganger 
hoeft te worden gedacht, maar dat eerst kan worden verkend wat kerkelijk werkers kunnen 
betekenen. Kleine gemeenten kennen immers veelal hetzelfde probleem als de nieuwe 
mozaïekplekken en hebben intussen al vaak kerkelijk werkers in dienst.   
Vervolgens ontspint zich een gesprek over het preekconsent van en voor kerkelijk werkers. 
Niet alleen door de afgevaardigden ter synode maar ook in brieven van het BMCV-Fryslân 
aan de kerkleiding is nu al enkele keren bepleit een preekconsent na de eerste periode van 
twee jaar en een beperking tot de eigen gemeente in de daaropvolgende verlenging te 
verbreden tot de hele classis. Die wens blijkt ook te leven in de classes Groningen-Drenthe 
en Overijssel-Flevoland. 
De huidige situatie is onoverzichtelijk: de beperking van het preekconsent tot eigen 
gemeente of classis (oude classis nu vaak als Ring gelezen) lijkt geregeld te worden  
overtreden, al kan elke kerkelijk werker op zijn/haar consentkaart zien voor welke regio het 
consent geldt; het ontbreken van een preekconsent is soms ook voor kerkelijk werker noch 
gemeente een belemmering om hetzij in eigen gemeente hetzij elders voor te gaan.   
Het is de bedoeling van het breed moderamen om het punt nog eens aan te kaarten bij      
ds. L.Giethoorn, leider van het regieteam voor de kerkelijke reorganisatie, die op 20 juni de 
vergadering van het BMCV bijwoont. 
7.   Afvaardiging naar generale synode 
Mw. W. Kronemeijer, aanvankelijk ouderling-secundus in de Fryske afvaardiging, is intussen 
ouderling-primus geworden na het terugtreden van de heer Kamphuis. Mw. T.de Vries heeft 
zich bereid verklaard ouderling-secundus voor de Generale Synode  te zijn. Zij wordt nu 
verkozen. Een diaken-secundus is nog steeds niet gevonden; de zoektocht zal door moeten 
gaan. Al eerder is gemeld dat ds. G. van Helden predikant-secundus kan zijn. De 
vergadering van 21 mei wijst hem nu formeel als een van de Friese afgevaardigden aan.  
8.   Gevraagd: contactpersoon voor classis Fryslân in de werkgroep Kerk en Israel 
Kort voor de vergadering meldde ds. J.P.Lindeboom (Minnertsga, Tzummearum,Firdgum) 
dat hij bereid is de Friese ambassadeur voor de werkgroep Kerk en Israel te zijn. Wat er aan 
informatie over bestaande werkgroepen bij de scriba aanwezig is, geeft zij aan hem door.                                                                                                                                                 
9.   Financiën; Jaarrekening  2018   
Er zijn geen vragen over de jaarrekening en balans.  
Een kascommissie heeft de rekening nog niet kunnen controleren, want die commissie was 
er nog niet. Ter vergadering melden M. De Jong en J.Wijnia zich daarvoor aan; dat is 
voldoende om hen meteen tot leden van de kascommissie te benoemen.         
9a. Aanzet tot Beleidsplan      (ingevoegd agendapunt)   
Ds. Vlasblom geeft aan wat de bedoeling is van het nieuwe agendapunt: in twee rondes 
kunnen de aanwezigen, verdeeld over zes groepen, in gesprek over een van de zes  
ondewerpen: samenwerking van gemeenten – inhoud van de classisvergadering – Ringen 
en ontmoeting van gemeenten – communicatie – hoe de organisatie toekomstbestendig te 
maken - de toekomst van de kerk (uitdagingen? prioriteiten? rol voor de classis?)       
Classispredikant ds. Beekman krijgt na afloop van de gesprekken de papieren met 
opmerkingen mee. Het is zijn bedoeling in de zomermaanden een schets van beleid op te 
stellen.         
                                             



10. Nieuws uit de Ringen 
Ds. E.Peersmann ziet met vreugde terug op het bezoek van Mama Rosa uit Rwanda aan 
o.a. de Ring Buitenpost. Het bezoek was mede bekend doordat E.Vrolijk van KiA het in de 
februarivergadering had aangekondigd.  
Ds.Beekman was aanwezig in een ontmoeting van gemeenten in de sub-ring Trynwâlden. 
Ds.T.Hibma meldt dat de drie werkgemeenschappen van de Ring Franeker gezamenlijk 
activiteiten willen opzetten. 
De scriba vraagt om activiteiten of bijeenkomsten die voor (een groot deel van) de classis 
interessant kunnen zijn, ook aan haar door te geven; het nieuws kan dan op de classicale  
website  worden geplaatst.  
11.  Rondvraag 
- Ds. A. Bouman (als em. predikant nog werkzaam in de GK Warten,Werga en Warstiens en 
aanwezig voor punt 4) informeert wie hij kan benaderen voor activiteiten in de Ring 
Leeuwarden? De scriba zal hem de gegevens toesturen. 
- Ds.E.Peersmann verzoekt ieder de flyer van de Arme Kant van Fryslân mee te nemen naar 
de eigen diaconie.    
12.  Sluiting  
De vergadering wordt afgesloten met een Pinksterlied/gedicht van ds. Jaap Zijlstra:                  
‘Taal op de tong, een loflied op de lippen’. 
 

 

 


