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Classisvergadering 8 juni 2022
Aandacht voor Nijkleaster
Als vanouds kwam de classicale vergadering bijeen in de Fontein te Leeuwarden en opnieuw was op
de agenda ruimte vrijgemaakt voor een spreker. Voor 8 juni was een afvaardiging van Nijkleaster
uitgenodigd: graag wilden we worden bijgepraat over de inhoudelijke ontwikkeling van deze
pioniersplaats te Jorwert. Ds. Hinne Wagenaar, Jeltje Koopman, scriba van de gemeente Westerwert
(sinds 1971 bestaand uit de dorpen Jellum, Bears, Weidum en Jorwert ) en Wiep Koehoorn,
bestuurslid van de St. Nijkleaster, waren aanwezig. Ds. Wagenaar vertelde hoe in 2012 het ‘Hûs om
stil te wurden’ in Jorwert ontstond, gaf een presentatie van de huidige stand van zaken en toonde
daarmee de ontwikkelingen. Tegelijk vertelde hij over de band met de kerk in Jorwert en de nauwe
samenwerking met de PG Westerwert, de gemeente waaraan hij sinds 2012 als predikant is
verbonden. De andere twee vulden zijn verhaal aan en reageerden op aan hen gestelde vragen.
Vierjaarlijks overzicht van het kerkelijk leven in de Classis Fryslân
De kerkorde schrijft voor (ord. 4-14-3): ‘De classicale vergadering stelt om de vier jaar een overzicht
samen over het kerkelijk leven in haar ressort.’
Het Fryske overzicht is door onze classispredikant opgesteld en werd nu aan de classicale vergadering
voorgelegd. De aanwezigen herkenden de classis in het geschrevene, droegen alleen in een enkele
alinea nog een verbetering aan voor de juiste formulering. En stelden het verslag vast, in het
vertrouwen dat de wijzigingen zouden worden aangebracht.
Nu gaat het overzicht allereerst naar u toe. Maar het is - zie de kerkorde - bedoeld als verslag aan de
landelijke kerk. De elf classispredikanten die de PKN kent, verwachten in de verzamelde
classisrapportages overeenkomsten te zien, gaan die clusteren. Zij zullen dan gezamenlijk voor die
punten – zeker als het knelpunten zijn – de aandacht van de kerkleiding vragen.
In de beantwoording van vragen n.a.v. het vierjaarlijks overzicht gaf ds. Beekman namens het Breed
Moderamen door dat de classis het plan heeft om in 2023 opnieuw een ontmoetingsdag te
organiseren. Onderwerp: de jongere gemeraties en de kerk. Over de locatie wordt nog nagedacht,
een datum is wel al vastgesteld: 22 april 2023.
Nieuwe scriba per 1 januari 2023
Eind 2023 loopt de termijn van Janny Brinkman als afgevaardigde naar de classicale vergadering af.
Zij heeft besloten niet herkiesbaar te zijn en tegelijk dan ook het scribaat van de classis na ruim vijf
jaar neer te leggen.
Doordat dit besluit al vroegtijdig aan het Breed Moderamen werd gemeld, kon de zoektocht naar een
opvolger ook op tijd beginnen. Gelukkig biedt de kerkorde (ord. 4-15-5) de mogelijkheid een scriba
ook buiten de classiscale vergadering te zoeken.
Een kandidaat werd gevonden in Hanneke Dijkstra-Postma uit Surhuisterveen, die plaatselijk al jaren
het kerkelijk bureau van de PG Surhuisterveen-Boelenslaan onder haar hoede heeft. Na diverse

gesprekken over inhoud en omvang van het werk van een classisscriba stemde zij toe in de
kandidatuur. In de vergadering van 8 juni werd ze zonder verzoek om stemming en zonder ingediend
bezwaar verkozen. Vanaf september 2022 wordt ze ingewerkt, vanaf 1-1-2023 is Hanneke Dijkstra
de classisscriba van Fryslân.
De Ringen
Tot verdriet van het Breed Moderamen bestaan er in onze classis nog teveel kerkenraden en
gemeenten die eilandjes in de kerkelijke wereld lijken. Waar predikanten en kerkelijk werkers in een
werkgemeenschap hun ervaringen, problemen en plannen gezamenlijk kunnen bespreken, bestaat er
geen contact tussen kerkenraden of colleges. En juist om die contacten te bevorderen, aan te sporen
tot ontmoetingen heeft de nieuwe organisatie van de PKN het sinds 2018 over Ringen: geen
bestuursorgaan maar regio’s waar kerkenraden en gemeenteleden elkaar opzoeken.
Helaas kregen de Ringen in de opzet van 2018 de grootte van het gebied van de oude classes. We zijn
er echter al achter dat de verwachting van nauwe contacten tussen gemeenten die geografisch zo
ver van elkaar liggen, niet reëel is. Hoe dan wel?
In de classis Fryslân is het ds. Idske van der Pol die in de gaten houdt waar wel/niet sprake is van
onderling overleg, een onderlinge band. Aan de classisvergadering legde zij op 8 juni een notitie voor
waarin zij het vormen van Ringen nadrukkelijk bepleit en mogelijkheden aanreikt. Met een
begeleidend schrijven van haar hand ontvangt binnenkort elke kerkenraad een exemplaar van die
notitie.
Ander nieuws
Bijdragenadvieslijst 2022
De classisvergadering stelde de Bijdragenadvieslijst 2022 vast. Deze lijst, samengesteld door een
speciaal daarvoor gevormde commissie, biedt een overzicht van goede doelen die de classis in uw
aandacht aanbeveelt. Het advies is bedoeld voor de colleges van diakenen; zij kunnen de lijst
raadplegen bij het invullen van het collecterooster 2023. Intussen is de advieslijst al naar hen
doorgestuurd.
Gebouwen en beheer
In het verslag van het symposium op 21 mei las u ook de vragen die in Workum werden gesteld en de
antwoorden daarop. De classis ontving een reactie op vraag en antwoord 1 (taken die het beheer en
kerkgebouwen raken), een reactie die we u - ook namens het CCBB - graag doorgeven: “ Er wordt
hier verwezen naar de adviseur van het CCBB en dat is goed. Maar er is ook nog een Vereniging voor
Kerkrentmeesterlijk Beheer ( VKB ) en daaruit voortgekomen een Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen (SBKG
NN ) die alle vragen over gebouwen en beheer kunnen beantwoorden. Bovendien kan de Stichting Beheer
Kerkelijke Gebouwen advies geven en taken van de kerkrentmeesters overnemen. Ieder jaar is er een
regionale en een provinciale bijeenkomst van de VKB waarbij ook de SBKG NN aanwezig is. Veel
kerkrentmeesters bezoeken deze bijeenkomsten en kunnen hier met hun vragen terecht. “

Ons advies: bewandel de paden die al aangelegd zijn!
Vergaderrooster 2023
Het vergaderrooster 2023 is intussen bekend. De drie classicale vergaderingen (CV) vinden plaats op
dinsdag 14 februari, woensdag 7 juni en donderdag 12 oktober 2023, steeds vanaf 19.30 uur.
Tot slot: www.classisfryslan.nl
Hebt u de website van de classis al ontdekt? Intussen heeft die de vorm die ons voor ogen stond,
maar we zoeken nog naar de betekenis die de site kan hebben. Hebt u informatie die ook voor
andere gemeenten in de classis van belang is? Geef die dan aan ons door! Kunt u het adres van de
classis (zie hierboven) op uw eigen site vermelden? Graag!
Recent is er ruimte gemaakt om uw Oekraïneacties te vermelden, zeker die waarvoor u financiële
steun of andere hulp van buiten kunt gebruiken. Mocht u uw eigen actie ook graag gepubliceerd zien,
geef dan actie, inhoud én een informatieadres door aan de scriba van de classis. Zij zorgt voor de
doorgeleiding.

