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Samenvatting Classicale vergadering Classis Enschede d.d. 13 februari 2018 
 
Liturgische opening door preses ds. G.J.A. Veening: na het ontsteken van de paaskaars in de 
kerkzaal leest hij een stuk uit Jozua 2 over tijd en boete, omdat morgen de vastentijd begint. Daarna 
zingen we gezang 678: 1, 2, 3, en 9. 
Presentatie ontvangende gemeente Prot. Kerk Usselo door ds. Haasnoot: Usselo is een kleine 
gemeente (ca. 500 leden), maar o.a. de buurtschappen Boekelo en Twekkelo vallen hier onder. Het is 
een grote agrarische gemeente door het grondoppervlak. 
Het beleidsplan van de kerk van Usselo is: open, gastvrij, verbindingen maken. Een beleidscie. houdt 
dit proces in de gaten en vraagt: “Wat hebben jullie met die woorden gedaan?” er zijn flyers voor de 
campings gemaakt, Kerstfeest voor kinderen op de deel van een boerderij en ook een Kinderpassion, 
waaraan ook katholieke scholen meedoen. 
Verkiezing breed Moderamen tot 1 mei 2018: voorgesteld wordt om het huidige moderamen te her 
verkiezen. Akkoord.  
 
De belangrijkste definitieve besluiten van Kerkordewijziging deel 1.  

- Er komen elf classes in de PKN.  

- Daarmee is er geen afvaardiging meer per kerkenraad, maar per groep kerkenraden. 

- Er komt per classis een classispredikant, die geen voorzitter van de classicale vergadering wordt, 

maar wel lid. Samen met voorzitter en scriba vormt de classispredikant het moderamen.  

- Het vierjaarlijks visitatiebezoek  wordt vervangen door bezoeken door de classispredikant. Een 

verkleind college van visitatoren bemiddelt en adviseert in conflictsituaties en bevordert de 

ontmoeting van gemeenten  

- Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor inrichting en samenwerking. Er worden algemenere 

kaders gesteld en minder gedetailleerde regels.  

- Er komen ringen van gemeenten. In de ring ontmoeten gemeenten elkaar.  

- De gemeenten in een ring kiezen een aantal afgevaardigden in de classicale vergadering.  

 
Consideraties deel 3 Kerk 2025: dit deel 3 is bij de kerkenraden besproken. De reacties van de 
gemeentes zijn bij de stukken rondgestuurd. Per kernpunt wordt de reactie van de classis Enschede in 
de richting van de Synode geformuleerd.  
Dhr. v.d. Vaart licht de jaarrekening 2017 toe.  
 
Er ligt een (laat ingekomen) stuk van een werkgroep om te komen tot een kerkelijke regionale zomer 
vakantiekrant. Gevraagd wordt om een subsidie vanuit de classis. De vergadering wil hier op dit 
moment geen besluit over nemen. Dit jaar zal de krant daardoor in ieder geval nog niet uitkomen. Het 
wordt bij de nieuw te vormen ring/classis neergelegd. 
Er wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”. 
 
Lucas Schoemakers, 20 februari 2018. 
 


