
 

 

Verslag ontmoetingsavond ring 13 febr. 2019. 

Op deze eerste ontmoetingsavond van de ring- de ‘oude classis-werd in de inleiding eerst even de 

‘nieuwe opzet’ toegelicht. Ds. J. Hommes-de classispredikant- was aanwezig. 

De  ‘oude classis’ was een bestuurlijk orgaan. Bestaande uit  ‘ afgevaardigden’ van  elke gemeente. 

Deze afgevaardigden waren ambtsdragers. Nu is de ‘nieuwe classis’-de classis Groningen –Drenthe-  

wel een bestuurlijk orgaan. Deze heeft de bestuurlijke taak van de oude classis overgenomen,  is dus 

veel groter. Het is ook niet meer zo dat elke gemeente een of meer ambtsdragers afvaardigt naar 

deze classis. 

Deze  ontwikkeling is het gevolg van het feit dat er minder mensen beschikbaar zijn. 

De ‘oude classis’ heeft  voordat de nieuwe structuur in werking trad al de wens uitgesproken dat 

deze classis zou blijven bestaan, dan niet als bestuursorgaan, maar als plek van ontmoeting en dat 

niet alleen voor ambtsdragers, maar voor alle gemeenteleden. 

Op de synode is ook deze gedachte geopperd dat het goed zou zijn dat de oude classes blijven 

bestaan als ontmoetingsplekken. Deze worden voortaan ‘ringen’ genoemd. 

Deze ringen hebben geen ambtelijke structuur en het blijft een zoeken naar een ‘plek’. Want wat is 

de ‘status’ ervan? 

Wel wordt   ‘een mogelijkheid voor ontmoeting’   heel belangrijk geacht voor  de toekomst van de 

kerk. 

Ds. J. Hommes heeft eerst iets over zichzelf verteld en over de ‘plek’ en de functie van 

classispredikant. 

Na enen korte pauze zijn we in groepjes uit elkaar gegaan om over de volgende vragen te spreken: 

1. We hebben wel gesproken over’ ontmoeting’ en ‘ring’. Maar we wilden dat nog even wat 

‘uitkristalliseren’ : wat willen we met de ring?’ 

2. Hoe vaak willen we éen avond’. 

3. En wat voor ideeën leven er om dit vorm te geven? 

 

Ad 1.Er werd wel gezegd dat aan ‘ontmoeting’ veel waard e wordt. Dat kan stimuleren en inspireren. 

Ds. Hommes heeft ook benadrukt dat het elkaar kennen als gemeente in elkaars buurt belangrijk kan 

zijn. Het maakt het wat makkelijker om “ even bij elkaar binnen te lopen”.  

Wanneer er vragen zijn is het goed om bij ‘ buren ‘ eens te vragen of te kijken hoe zij dat  zelfde 

aanpakken c/q daarmee omgaan. 



Dat zou ook de meerwaarde kunnen zijn van de ring. Terecht is die vraag gesteld: ” wat is de 

meerwaarde?” Als er vragen leven over een onderwerp kan daarover misschien een ‘avond’  

georganiseerd worden. Of dat buurtgemeenten met elkaar daarover ‘íets organiseren ’. 

In elk geval… Men kan bij de ring aankloppen. De ring kan wart dat betreft ook een bemiddelende 

functie hebben, gemeenten die dezelfde ‘vragen bij elkaar brengen. 

Problemen delen, maar men kan ook in elkaars kennis delen, bv. hele praktische zaken als 

rekeningen maken, diaconale zaken delen. 

 Er gebeurt binnen de ring ook al wel het een en ander. Laat dat maar bestaan. Het kan wel goed 

werken als een dergelijk initiatief regionale bekendheid krijgt. Vormingswerk gezamenlijk aanpakken 

kan ook leiden tot mooie samenwerking. 

Bv. Kunnen gemeenten ook met projecten samenwerken 

Ad 2. Er kwam duidelijk naar voren dat het niet een ‘extra belasting’ mag zijn.  

Ad 3. Er kwamen ideeën naar voren over ‘ ínformele ontmoetingen’. Ook deze ‘ontmoetingsplekken’ 

kunnen inspirerend en stimulerend zijn. Zoals bv. kerkepad en pelgrims-wandeltochten. 

 

Omdat de meeste aanwezigen vanavond ambtsdragers waren is er ook nog even een vraag gesteld 

aan gemeenten voor afvaardiging naar de ‘nieuwe classis’. Deze wil nl. wel uit elke ring 

afgevaardigden. Dhr. B. Kolkman zei namens de classis dat er een predikant gezocht wordt uit onze 

ring om als afgevaardigde naar de classis te gaan. 

NB. Een volgende ontmoetingsavond is gepland 15 mei in de Ichtuskerk. Mevr. N. Dijkstra-Algra is 

dan onze gastspreekster.  

 

J. van Breevoort 


