Classis's-Hertogenbosch
INSPIREREND OMZIEN NAAR ELKAAR

Bij wijze van een beleidsplan
De classis 's-Hertogenbosch wil haar werkzaamheden verrichten in een levendige, flexibele
interactie met wat er vanuit de plaatselijke gemeenten wordt ingebracht. Daarbij heeft het
grondvlak het primaat. De classis ziet er daarom van af een beleidsplan op te stellen waarin
getracht wordt om voor 4 jaar beleid uit te stippelen met SMART omschreven doeleinden. In
plaats daarvan is dit document opgesteld om voldoende houvast te bieden in het reilen en
zeilen van de classis. Het wil geen volledige opsomming zijn, maar eerder een sfeertekening.
Onze missie
Wij zien het als de taak en roeping van de classis om in een tijd waarin de kerk krimpt, maar
waarin juist ook gezocht wordt naar nieuwe, aansprekende vormen van kerk-zijn,
1. een platform te vormen waarin (afgevaardigden van de diverse) gemeenten elkaar
ontmoeten tot bezinning en wedezijdse inspiratie;
2. met elkaar te delen wat in het kerkelijk leven ter plaatse vreugde brengt en wat
zorgen baart;
3. elkaar als gemeenten te bevestigen waar dat kan en zo goed mogelijk te
ondersteunen waar dat nodig is;
4. een katalysator te zijn van wat er bewust of onbewust in gemeenten leeft en daar zo
nodig beleid op ontwikkelen;
5. een bijdrage te leveren aan de toerusting van de gemeenten (kerkenraden en andere
vrijwilligers) bij de vervulling van hun taak;
6. wat er leeft aan het grondvlak te vertalen naar de landelijke kerk (Synode en
Dienstenorganisatie) en zo nodig vice versa.

Visie
Wij zien de classis als een plaats waar de voonuaarden worden geschapen voor het zo goed
mogelijk functioneren van de plaatselijke gemeenten. Daarbij worden lijnen met elkaar
verbonden. Groot belang wordt eraan gehecht dat de plaatselijk gemeente zo veel als kan
haar eigen verantwosrdelijkheid heeft en houdt, zonder daarbij de andere gemeenten uit het
oog te verliezen. Hoe dit concreet gestalte krijgt zal telkens weer een zaakzrln van maatwerk
(zie het classicale GOM rapport: "Gemeente op maat" en het daaruit voortvloeiend beleid).

Lijnen naar en vanuit de classis
Bij het praktisch functioneren en het invullen van bovengenoemde taken is een
ondersteuning van de kant van de RCAV-er en een goed contact met de gemeenteadviseur
onontbeerlijk. Hetzelfde geldt voor de regionale colleges (m.n. kerkvisitatie en het RCCB). En
vanzelfsprekend: de werkgemeenschap van predikanten en andere pastores (in onze classis
ook wel "werkgezelschap" geheten).
Breed Moderamen
Het is de taak van het Breed Moderamen om er attent op te zíjn dat de classis de hierboven
omschreven taak en roeping daadwerkelijk vervult en dat alle gemeenten uit haar ressort
zich bij de classis betrokken weten. Daarom is het zaak om attent te zijn op signalen waaruit
blijkt wat er plaatselijk leeft en zo nodig naar de gemeenten om te 2ien. Om hierin alert te
blijven kan het goed zijn dat er in iedere BM vergadering een vast agendapunt is: "Rondje
langs de gemeenten."

Vergadering van de classis
Gestreefd wordt naar aantrekkelijke vergaderingen waarin naast de noodzakelijke
agendapunten ruim aandacht is voor bezinning. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten
bij wat er in de plaatselijke gemeenten leeft en aan de orde is. Voor de bezinning worden

