Beleidsplan Classis Woerden 2015 - 2020
Inleiding
Artikel 1 van de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland geeft aan wat de roeping van de kerk is.
Een deel uit dit artikel:
De kerk is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene apostolische
en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israel geschonken verwachting ,
uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de
kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
In deze kerkorde neemt de classicale vergadering als grondvergadering van de kerk een belangrijke plaats
in. Dit komt tot uiting in de formulering van artikel VI-4 van de kerkorde:
“De classicale
vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, als mede aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten”.
Daarmee is gezegd dat de classicale vergadering de verbindingsschakel is waarin het wederzijdse contact
tussen de (landelijke) kerk en de (plaatselijke) gemeenten gestalte krijgt. Bovendien krijgt in de classicale
vergadering de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar gestalte. Een goede opzet voor het
onderling contact en het uitwisselen van elkaars wel en wee is de hoofddoelstelling van een classicale
vergadering.
Ordinantie 4-III van de kerkorde behandelt in artikel 14,15 en 16 de samenstelling, het arbeidsveld en de
werkwijze van de classis. In de artikelen 17 t/m21 wordt de samenwerking in ringverband, werkgemeenschappen en colleges geregeld.
1.

Afvaardigingen, samenstelling, taakverdeling en werkwijze

1.1

Afvaardiging naar de classicale vergadering
Deelname door alle (wijk)gemeenten in de classis aan de classicale vergadering wordt gestimuleerd en verwacht.
Wanneer gemeenten niet vertegenwoordigd zouden zijn gaat het breed moderamen de oorzaken na
en tracht deze weg te nemen.

-

1.2

Afvaardiging naar Classicaal Regionaal Overleg en Generale Synode en de benoemingen in regionale colleges
- Afgevaardigden en de door haar benoemde leden van regionale colleges onderhouden een intensief contact met de classicale vergadering. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over regelmatige
schriftelijke en/of mondelinge rapportering aan de vergadering.

1.3

Samenstelling breed moderamen
- Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling tussen predikanten, kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen en eventuele andere ambtsdragers.

1.4

Taakverdeling breed moderamen en classicale vergadering
- Het breed moderamen bereidt de vergaderingen voor en behandelt lopende zaken en zaken betreffende personen; de classicale vergadering behandelt zaken betreffende gemeenten en het algemeen
beleid.
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1.5

Classicale commissies
- De classis Woerden kent op dit moment twee classicale commissies: Commissie Missionaire arbeid en de commissie voor Kerk en Israel.
- Nieuwe classicale commissies worden alleen ingesteld wanneer een classicale benadering duidelijk beter is dan een benadering vanuit de (wijk)gemeenten. Taken van commissies en rapportages
aan de classis worden duidelijk vastgelegd.

2.

Het bevorderen van het kerkelijk leven in de classis

2.1

Visie op taak classis
- Naast de specifieke kerkordelijke taken heeft de classis tot taak om het besef van onderlinge verantwoordelijkheid van de gemeenten in de classis te bevorderen; het kerkbesef te bevestigen en te
versterken en de saamhorigheid te bevorderen.
- Daarnaast heeft de classis ook een taak bij het doorgeven van wat leeft in de gemeenten naar de
generale synode.

2.2

Werkwijze
- De bespreking van een ‘bezinningsonderwerp’ tijdens de classicale vergadering is een belangrijk
middel bij het vormgeven aan de taak van de classis.
- Daarom wordt per jaar in elk geval een deel van de vergaderingen ingeruimd voor de bespreking
van concrete aspecten van het kerkelijk leven in de classis, ingeleid door betrokkenen uit de gemeenten of andere kerkelijke organisaties. Doel daarbij het zichtbaar maken van het kerkelijk leven in de classis.
- Enkele onderwerpen die aandacht vragen zijn:
 Jeugd en de Kerk
 Vraagstukken rondom de plaats van de kerk in de concrete regionale context (interculturele en
multiculturele samenleving)
 Algemeen Kerkordelijke problematiek (o.a. invulling van de ambten)
 Gevangenispastoraat en Vluchtelingenwerk
 Ziekenhuispastoraat en informatie-uitwisseling met predikanten met een speciale opdracht.
Nagegaan wordt of en op welke wijze vergelijkbare aandacht nodig is voor kerkelijke werkers
in ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevangenissen en dergelijke

3.
3.1.

Het Beleid
Beleid met betrekking tot werkgemeenschappen
- Het aanwijzen van consulenten wordt verzorgd door de werkgemeenschappen. De classicale vergadering behoudt echter de eindverantwoordelijkheid. Het breed moderamen heeft met name oog
voor de situatie van zelfstandige vacante gemeenten.

3.2

Ten minste eenmaal per jaar wordt de gang van zaken in de Classicale vergadering in het licht van
het beleidsplan besproken. Het breed moderamen informeert hierover de classicale vergadering.
Als de actualiteit dat vraagt, wordt het beleidsplan op voordracht van het breed moderamen door
de classicale vergadering bijgesteld.

3.3

Financieel beleid
- In verband met de beperkte en niet structurele inkomsten gaat de classicale vergadering geen langlopende financiële verplichtingen aan.
- De classis streeft niet naar fondsvorming; bestaande fondsen worden geleidelijk ten nutte gemaakt
aan het kerkelijk leven in de classis, mits de doelstelling dit mogelijk maakt.

3.4
-

Vaststelling beleidsplan
Dit beleidsplan heeft een looptijd van vier jaar en is in de classicale vergadering van 7 oktober
2015 besproken en vastgesteld.
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Bijlage:
De Classis Woerden bestaat uit de volgende Gemeenten :
Benschop
HG
Benschop
PG
Harmelen PG
PG
Harmelen
HG
IJsselstein
HG
IJsselstein
PG
Jaarsveld
HG
Kamerik
GK
Kamerik
HG
Linschoten
HG
Linschoten
PG
Lopik
GK
Lopik
HG
Lopikerkapel
HG
Montfoort
HG
Montfoort
PG
Oudewater
PG
Oudewater-Hekendorp
HG
Polsbroek
HG
Woerden
ELG
Woerden
GK
Woerden
HG
Zegveld
HG
Interkerkelijke Commissie voor Dovenpastoraat.
Deze IC draagt zorgt er voor dat er in de regio aangepaste kerkdiensten en kerkelijke activiteiten, zoals
een Bijbelkring, voor doven worden georganiseerd. De IC’s worden hierbij landelijk ondersteund door het
Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP). Voor meer informatie:( www.dovenpastoraat.nl.)
Kortom de interkerkelijke commissie (IC) ondersteunt kerken bij de zorg voor uw dove leden. Er heeft
een herindeling van de regio's plaatsgevonden. Omdat het bestuur van het naastgelegen IC Gouda/ Woerden geheel woonachtig is in de gemeente Woerden en deze gemeente inmiddels zelf ook tot de provincie
Utrecht behoort hebben zij zich bereid gevonden om naar IC Utrecht over te gaan.
Contactpersonen:
IDP Dovenpastor, ds. F.C. van Dijke, f.van.dijke@protestantsekerk.nl
IC. Utrecht, Dhr. G. Rijerse, rijerse@planet.nl
IC. Gouda/Woerden, Mw. P. Beukers- de Groot, petra_beukers@hetnet.nl.
Pastoraat in ziekenhuizen en zorgcentra.
Er zijn twee predikanten in algemene dienst met bijzondere opdracht, die binnen de Classis Woerden het
ziekenhuispastoraat en zorgcentra verzorgen.
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