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Terugblik classicale vergadering 14 februari 

Na de opening kwamen de benoemingen aan de orde. Onze classispredikant dr. Wilbert van Iperen is 

benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar ingaande 1 september. Dat was de laatste stap in het hele 

proces. Op voordracht van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken is voor een nieuwe 

periode benoemd Dick de Winter uit Epe en als nieuw lid Joost Verbakel uit Ede. Het classicaal college voor 

het opzicht droeg voor een nieuwe periode als juridisch adviseur voor Jan Catsburg uit Ede. De classicale 

commissie financiën Veluwe stelde voor in de vacature van Riky Hilbrink uit Nijbroek Henk van Boven uit 

Oosterwolde te benoemen. De vergadering stemde daarmee in. Als laatste vroeg het classicaal college voor 

de visitatie de volgende personen te benoemen voor een nieuwe termijn: ds. Paul van der Meulen uit 

Apeldoorn, Theo Klootwijk uit Klarenbeek, Klaas van der Hoek uit Wapenveld, Gijs van Ginkel uit Ede, ds. 

Cor van de Worp uit ’t Harde, Arie van Alphen uit Lunteren, Henk Reurink uit ’t Harde en Evert Schimmel uit 

Voorthuizen. 

 

De classicale vergadering Gelderland Zuid & Oost heeft een notitie opgesteld over de vervulling van ambten 

en functies. In deze notitie worden voorstellen gedaan om het bestuur van een gemeente eenvoudiger te 

maken omdat het steeds moeilijker wordt om een voldoende kerkenraadsleden te vinden. In de discussie 

werd gesteld dat samenwerking en kennisdeling ook van belang zijn. Deze notitie is inmiddels ook bij de 

generale synode aan de orde geweest.  

 

Het breed moderamen brengt tot heden jaarlijks een verslag uit van de werkzaamheden. Het breed 

moderamen heeft een eigen takenpakket. Onderdelen daarvan zijn besluiten bij het beroepingswerk, 

adviseren van gemeenten bij de toekomstverkenning, structuur van de kerkenraden en preekconsent. In de 

vergadering is afgesproken dat voortaan in de loop van het jaar de classicale vergadering wordt bijgepraat 

over waar het breed moderamen mee bezig is. 

 

Ds. Gerben Westra is vorig jaar met emeritaat gegaan en daarmee geen afgevaardigde meer naar de 

classicale vergadering. Hij was ook assessor. De vergadering heeft ingestemd dat hij in 2023 als adviseur 

deelneemt aan de vergaderingen. Hij volgt dan op 1 januari de huidige preses op en wordt dan boventallig 

lid van de vergadering. Voor dit jaar is onze classispredikant assessor. 

 

Er zijn meerdere vacatures in de classicale vergadering en in het breed moderamen. Dat baart de 

vergadering zorgen. Gelukkig is er een potentiële gegadigde maar die wil zich eerst goed oriënteren. 

 

We hebben met elkaar gesproken over de speerpunten voor een nieuw beleidsplan. Veel van wat nu al 

gedaan wordt en wat ook van waarde is, blijven we doen zoals de bijeenkomsten met de kerkelijk werkers, 

de predikanten in algemene dienst of met bijzondere opdracht en de bezoeken aan de 

werkgemeenschappen. Onze classispredikant bezoekt alle gemeenten. Voor de komende tijd gaat de 

aandacht als eerste uit naar grijs en groen waarbij het dan gaat over generaties in de kerk. Iets wat breed 

leeft onder de aanwezigen. Verder blijven we aandacht schenken aan zelfstandig en samen over 

samenwerking tussen gemeenten en behoud en vernieuwing over eenheid en verscheidenheid. In de 

discussie werd expliciet aandacht gevraagd voor het geestelijk leidinggeven bij alles wat we doen en 

aandacht voor de grote oecumene. Hiermee kan de voorbereidingsgroep verder met het werk. 

 

We besloten de avond met een kort avondgebed. 

 

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe 


