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Kort verslag van de Classicale Vergadering van de Classis Enschede op 25 april 2017, te 
gast bij de Protestantse gemeente in Markelo (Martinushof). 
 
De liturgische opening: wordt verzorgd door ds. G.J.A.Veening (preses). Hij leest Joh. 10: 
11-16; de Goede Herder. Aansluitend zingen we lied 1001. Ds. Veening opent de 
vergadering met een gebed. 
De presentatie van de ontvangende gemeente wordt verzorgd door Nynke van Genderen, 
die tijdelijk voorzitter is van de kerkenraad in Markelo. Ze schetst de problematiek waarvoor 
men zich begin 2016 geplaats zag als kerkenraad/gemeente. Inmiddels zijn er duidelijk 
positieve ontwikkelingen merkbaar. Er is erg veel werk verzet. De kerkenraad is uitgebreid 
en er is een nieuwe voorzitter van de kerkenraad uit eigen kring. Per 1 juni a.s. komt er, 
naast de huidige predikant, tijdelijk een parttime predikant om het ingezette beleid verder 
gestalte te geven. Nynke ven Genderen schetst uitvoerig de geweldige inzet van de 
vrijwilligers in gemeente en kerkenraad. Er is een prima samenwerking. De inzet is optimaal.  
De hoofdmoot tijdens deze classicale vergadering werd gevormd door de voorgenomen 
reorganisatieplannen van de PKN (Kerk 2025). Daartoe is een eerste serie voorstellen aan 
de gemeenten gepresenteerd. De gemeenten hebben hun bevindingen doorgegeven aan de 
classis. En op deze vergadering wordt de definitieve formulering namens de classis 
Enschede vastgelegd in de richting van de Synode. Er waren 10 vragen ter beantwoording 
voorgelegd. 
Per vraag worden, na vaak uitvoerige, intensieve en inhoudelijke discussies, de antwoorden 
op een whiteboard geformuleerd. Over een aantal antwoorden is gestemd; over andere werd 
unaniem besloten. De op deze manier verkregen reacties vanuit de classis Enschede zijn in 
een brief vervat en vóór 1 mei door de scriba verzonden aan de Synode, ter behandeling in 
hun september vergadering.  
De vergadering wordt door de preses gesloten met het bidden van een avondgebed. 
 
3 mei 2017, Lucas Schoemakers 


