
Uit de classis Groningen – Drenthe 

Nu ik sinds dit voorjaar toegetreden ben tot de synode van de Protestantse Kerk Nederland 
(PKN) ben ik geen lid meer van de Classis Groningen – Drenthe. Al heeft de classis mij 
voorgedragen, ik neem aan de synode deel zonder last of ruggespraak. Dat betekent dat ik 
vrij uit mag spreken in de synode zonder de plicht te hebben standpunten uit te dragen die 
de classis huldigt. Tegelijkertijd stelt de classis en stel ik het op prijs onderling goed contact 
te hebben. Vandaar dat ik zoveel als mogelijk ook de classicale vergaderingen bij woon. 
Daarom probeer ik daarvan ook kort verslag uit te brengen. De eerste fysieke 
classisvergadering vond dit jaar plaats op 14 september jl. in de Dorpskerk en ’t Loughoes in 
Eelde.  
Na een vesper in de Dorpskerk geleid door ds. Cees van Hoek, predikant te Bedum hield ds. 
Marianne Gaastra een prikkelende inleiding over ‘veiligheid en inclusiviteit’ in onze kerk. Een 
van de aanleidingen is het verschijnen van een artikel in het Nederlands Dagblad over wijd 
verbreid seksistisch gedrag in de Protestantse Kerk Nederland. Bij de deelnemers aan de 
classisvergadering bleek wat minder herkenning van deze problematiek.  

Na de pauze hield onze classispredikant Jan Hommes een inleiding over huisgemeentes. 
Een huisgemeente is een kleinschalige vorm van ‘gemeente zijn’ vanwege de krimpende 
middelen en/of mensen. Het is een plek waar mensen samenkomen om te vieren, te leren 
en te dienen. Zo’n huisgemeente wordt gevormd bij besluit van de classicale vergadering. 
Een situatie die zich in de toekomst mogelijk vaker zal voordoen. 

Ook kwam het voorstel op tafel om subsidie aan te vragen voor een regionaal predikant.  
Het beleid van de classis is er op gericht om kleine gemeenten toekomstbestendig en vitaal 
lokaal gemeente te laten zijn: in het dorp, in de wijk. Daarvoor wil het Breed Moderamen van 
de classis  

- de komende periode de gesprekken tussen gemeenten op gang brengen dan wel 
verder stimuleren met betrekking tot onderlinge samenwerking. 

- onderlinge gesprekken/ontmoetingen tussen gemeenten stimuleren. 
- voorlichting geven m.b.t. het gemeente-zijn anno vandaag en in de toekomst. 

Goed overleg en goede gesprekken vragen veel tijd. Inzet van een regionaal predikant zou 
daarbij zeer behulpzaam zijn. De classicale vergadering stemde in met het voorstel.  

Samen met de andere synodeleden bracht ik verslag uit van de synode van 11 september 
2021 (zie elders in De Brug).  

Heleen Vrijhof


