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Nieuws uit de classis
Maart 2022
Classisvergadering 15 maart 2022.
Op 15 maart kwam de classicale vergadering bijeen in De Oerdracht te Joure. Spreker was deze keer
Robert Colijn, diaconaal opbouwwerker bij Solidair Friesland. Hij vertelde over het Presentiewerk en
de diverse projecten die in de samenwerking tussen Solidair Friesland en de classis Fryslân zijn
opgezet. Het meest bekend is het project De Woonkamer. Dit kent een eenvoudige vorm: één
ochtend in de week wordt in een woning/gebouw een plek gecreëerd waar de kerk present is en
waar iedere buurtbewoner welkom is. Zo wordt de Woonkamer een ontmoetingsplek voor bv.
ouderen, mensen zonder werk, mensen met een beperking of kwetsbaarheid, mensen die (dreigen)
te vereenzamen. Het mooist is het als de ontmoeting plaatsvindt in een echte woonkamer bij iemand
thuis, maar een gezellige ontvangst elders kan natuurlijk ook. Er bestaan op dit moment in Fryslân
zes Woonkamers, o.a. in de Vrijheidswijk te Leeuwarden. Er kunnen dus nog wel wat bij!
Een ander project is DOE.frl (Denk Om Elkaar) voor licht verstandelijk beperkten. Zij krijgen een
maatje. Ook is er het project Budgetmaatje; dit biedt financiële ondersteuning. (Niet te verwarren
met de Schuldhulpmaatjes!)
Informatie vindt u op https://solidairfriesland.nl/ ; Robert Colijn is ook direct te benaderen via
info@robertcolijn.frl.

Consideratie over kerkordewijzigingen.
Aan u allen is gevraagd uw oordeel te geven over voorstellen tot wijziging van enkele artikelen in de
kerkorde. Uw opmerkingen zijn geïnventariseerd en hebben geleid tot een voorstel aan de classicale
vergadering. Het voorstel werd zonder tegenstem of aanmerking aangenomen, waardoor vanuit
Fryslân de volgende uitspraak naar Utrecht is verzonden:
Uitspraak classicale vergadering Fryslân 15 maart 2022 In haar bijeenkomst van 15 maart 2022 stemt
de classicale vergadering Fryslân in met de voorgestelde wijzigingen in ordinantie 4-24-1, 4-26-6
alsook in 4-26-2. Wel is zij kritisch t.a.v. de mogelijke consequentie van de wijziging in 4-26-2: de
vrees is dat deze mogelijkheid leidt tot een ‘technisch voorzitter’ die van het voorzitterschap van een
wezenlijk orgaan als de synode een managementfunctie maakt. Daarnaast ziet de classicale
vergadering Fryslân ook het risico dat er lobby’s ontstaan voor kandidaten van allerlei belang
engroepen en/of richtingen met eigen kandidaten.

Financiën: jaarcijfers 2021 en begroting 2022
De boekhouding over 2021 was in orde bevonden door een kascommissie. De jaarcijfers 2021
ontmoetten ter vergadering geen kritische vragen of aanmerkingen en werden dus zonder meer
aanvaard. Ook tegen de begroting 2022 werden geen bezwaren ingediend. Wel werd er gesproken
over het geld dat beschikbaar is voor de Ringen, de ontmoetingen van gemeenten (leden of
kerkenraden). Op deze begrotingspost wordt ook na vier jaar nog amper een beroep gedaan omdat
er in heel veel Ringen (in de meeste gevallen de oude classesgebieden) geen ontmoetingen of regiobrede gesprekken plaatsvinden. Het onderwerp keert een volgende keer terug op de agenda van de
classisvergadering.
De financiële commissie van de classis bestaat uit drie personen: P. van Asperen, R. Kok en (sinds 15
maart 2022) H. Schreiber.
Alle financiële gegevens staan over enige tijd onder de ANBI-gegevens op onze website.
Nieuwe leden diverse colleges
Vanuit een drietal classicale colleges was aan de classicale vergadering om nieuwe leden gevraagd.
Gelukkig slaagde het Breed Moderamen erin voor het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling
van Beheerszaken) een nieuw financieel onderlegd lid te vinden, voor het CCV (Classicaal College
voor de Visitatie) twee nieuwe leden en voor het CCO (Classicaal College voor het opzicht) zelfs drie
nieuwe mensen. Alle kandidaten werden zonder enig ingediend of geuit bezwaar door de
vergadering van 15 maart benoemd.
Ander nieuws
Op zaterdag 21 mei wordt een mini-symposium georganiseerd waar de Fryske gemeenten hun
zorgen en ervaringen met het voortbestaan van bv. de kerkenraad kunnen delen en bespreken.
Plaats van handeling zal Workum zijn; u wordt natuurlijk later over het hoe en wat geïnformeerd.
Al eerder stelde classisdominee ds. W. Beekman de notitie ‘Als een kleine gemeente kwetsbaar
wordt’ op, 15 maart legde hij aan de aanwezigen de notitie ‘Als ambtsdragers gaan ontbreken’ voor.
Beide notities zijn terug te vinden op en te downloaden van de website van de classis. Ze vormen het
houvast in de bespreking op 21 mei.
Tot slot: www.classisfryslan.nl
Hebt u de website van de classis al ontdekt? Sinds 1 maart heeft die de vorm die ons voor ogen
stond.
Hebt u informatie die ook voor andere gemeenten in de classis van belang is? Geef die dan aan ons
door!
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.
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