Beleidsplan van de Classicale Vergadering van de classis Arnhem voor de
periode 2016-2017
1. Inleiding
De classicale vergadering neemt een centrale plaats in binnen de kerk. Ze legt de verbinding tussen de
plaatselijke gemeente en de landelijke kerk. Daarom wordt de classicale vergadering soms aangeduid als
de ‘grondvergadering der kerk’. In deze uitdrukking ligt de nadruk op de ‘kerk’: in de classicale vergaderingen komt de kerk in haar bredere verbanden tot uitdrukking. Artikel VI-4 van de kerkorde omschrijft dit
als volgt:
‘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, alsmede 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. Het gaat hierbij onder andere over de afvaardiging vanuit de classicale vergadering naar de generale synode (verantwoordelijkheid
van de gemeenten voor de kerk). Tevens krijgt in de classicale vergadering de verantwoordelijkheid van
de gemeenten voor elkaar gestalte.
In Ordinantie 4-15-1 is aangegeven dat de classicale vergadering tot taak heeft:
•

het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en
het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen;

•

het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis;

•

het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten, het verlenen van bijstand aan de
gemeenten bij de vervulling van hun missionaire roeping – daarin bijgestaan door organen van de
kerk die op dit terrein werkzaam zijn – en waar nodig het zelf gestalte geven aan de missionaire
arbeid binnen de classis;

•

het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door
het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de
saamhorigheid van de gemeenten;

•

het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen, het advies en hulp bieden aan
de kerkenraden, het vaststellen van de grenzen tussen de plaatselijke gemeenten in het ressort
van de classis;

•

het uitspreken jegens de generale synode van wat er leeft in de kerkenraden en de gemeenten
die tot de classis behoren, het geven van consideraties over haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde, het behandelen van de verslagen van haar afgevaardigden naar de generale synode;

•

het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt gevraagd.

De classicale vergadering doet bij de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen de classis voorkomende kerkelijke verscheidenheid.
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2. Uitgangspunten
1. Leiding geven is in de kerk in essentie juist dienen. De classicale vergadering is er dan ook ten
behoeve van de (wijk)kerkenraden en niet omgekeerd. Het is haar taak om dienstbaar te zijn aan
de opbouw der gemeenten in de classis.
2. Van de afgevaardigden wordt gevraagd een deel van hun tijd als ambtsdrager ter beschikking te
stellen van de classicale vergadering. Het streven is er op gericht dat zij daarvoor tenminste iets
gelijkwaardigs terug krijgen ten behoeve van hun ambtswerk en dat van hun kerkenraad. Wat
men ervoor terug krijgt zijn in dat geval nieuwe inzichten en ideeën. Maar die moeten dan wel
aansluiten bij datgene waarmee de kerkenraad bezig is of zich in de nabije toekomst bezig zal
gaan houden. Van de afgevaardigden wordt dan ook verwacht dat zij dat zo nodig ook aangeven.
3. De classicale vergadering is de grondvergadering van de kerk. Dat betekent dat afgevaardigden
van wijkkerkenraden van wijkgemeenten, elk met een eigen identiteit, elkaar daar ontmoeten en
daar in hun verscheidenheid ook samen kerk proberen te zijn. De bijeenkomsten van de classicale vergadering moeten er mede op gericht zijn om hieraan gestalte te geven door het kerkelijk gesprek.
Maar het is ook de plaats waar kerkenraden elkaars ervaringen en zorgen kunnen delen en elkaar
in bepaalde gevallen behulpzaam kunnen zijn.

3. Kerkelijk gesprek
De classicale vergadering biedt gelegenheid om elkaar als gemeenten en kerken te ontmoeten en in gesprek te geraken. Dit kerkelijk gesprek heeft tot doel te werken aan een stuk gemeente-opbouw.
Het is een plek waar gemeenten en kerken hun verhaal kwijt kunnen, hun vreugden en zorgen kunnen
delen, ervaringen kunnen uitwisselen -'hoe doe jij dat?'- waar ze samen in actie kunnen komen en zich
gezamenlijk kunnen beraden over thema's die hun identiteit raken. Die dus betrekking hebben op de verborgen omgang met God, de gemeenschap met elkaar en dienst aan de samenleving. Het kan daarbij
gaan om het ontdekken van hun missie, het zoeken van een begaanbare weg en om elkaar te bemoedigen.
Als de classicale vergadering die functies vervult, is zij relevant voor de gemeente ter plekke. De eigenlijke dienst van de classicale vergadering is dus ruimte scheppen voor ontmoeting en gesprek.
De classis wil ook de mogelijkheid bieden om een netwerk tussen mensen uit gemeenten te gaan vormen
die elkaar onderlinge bijstand verlenen op specifieke onderwerpen en taken, waar ze zich mee bezighouden.
Op allerlei wijzen kunnen algemene aandachtspunten en signalen aan de orde komen in de classicale
vergadering: naast de inbreng van het (breed) moderamen en de afgevaardigden, kunnen we hierbij denken aan:
• Zorg- en pijnpunten die naar voren komen bij het kerkelijk gesprek
• Aandachtspunten vanuit de kerkvisitatie
• Signalen van kerkenraden of van andere bronnen die ontvangen of opgemerkt worden
Hoe kunnen wij als classicale vergadering, resp. breed moderamen een bijdrage leveren om plaatselijk
levende, bruisende en wervende gemeenten van Jezus Christus te zijn?
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4. Beleidsvoornemens
De hiervoor genoemde uitgangspunten en thema’s worden uitgewerkt in het hierna volgende schema van
beleidsvoornemens en de daarbij behorende concretisering voor de komende periode.
Onderwerp

Aandachtspunten

1. De classicale vergadering
moet de onderlinge verantwoordelijkheid van de gemeenten
voor elkaar bevorderen

•
•
•
•

Ruimte voor het kerkelijk gesprek creëren op de agenda
Zoeken naar goede vormen
voor het gesprek
De pluriformiteit van de gemeenten
Het bij het gesprek betrekken
van de werkgemeenschappen
van predikanten

Concretisering
•
•

•
2. De classicale vergadering
moet het kerkelijk leven in de
classis bevorderen

•
•

3. De classicale vergadering
moet gemeenten en kerkenraden
ondersteunen
4. De classicale vergadering
houdt een band in stand met het
Classicaal-Regionaal Overlegorgaan Gelderland en de generale
synode
5. Beheerszaken

•

6. De classicale vergadering zet
zichzelf op de kaart

•

•
•
•
•
•

•

Stimuleren van gemeenteopbouw
Gebruik maken van het Regionaal Dienstencentrum Gelderland
Grotendeels gedelegeerd aan
Breed Moderamen
Goede communicatie
Bespreking verslagen
Gevraagd en ongevraagd
advies
Consideraties over kerkordelijke zaken
In overleg met RCBB adviseren van gemeenten
Onderstrepen belang van de
classicale vergadering Public
Relations
Vergaderingen zinvol en aantrekkelijk maken

•

•
•

•
•

Presentaties van de gemeenten
Gesprek over de zorgpunten die naar voren kwamen
bij de presentatie(s), bijv.:
hoe vinden we nieuwe
ambtsdragers, hoe te
voorzien in de afvaardiging naar de meerdere
vergaderingen?
Gesprek over rapport
“Kerk 2015”
Het elkaar informeren over
positieve en negatieve ervaringen, projecten
Verwijzen naar het aanbod
van het RDC
Ondersteuning bij kerkordelijke zaken

Gemeenten wijzen op ANBI-verplichtingen
Publiciteit in de kerkbladen

6. Vaststelling
Aldus vastgesteld door het breed moderamen dat daartoe is gemandateerd door de classicale vergadering van de classis Arnhem op 26 november 2015 te Oosterbeek.
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