Aanleiding en instructie Classicale Diaconale Vergadering
“Van al mijn omstandigheden zal Tychikus, mijn geliefde broeder en getrouwe dienaar en
mededienstknecht in de Here, u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden,
dat gij zoudt vernemen, hoe het met ons staat en dat hij uw hart vertrooste, samen met Onesimus,
mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwen is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier
op de hoogte brengen. (…) En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan, dat hij ook in de
gemeente te Laodicea voorgelezen wordt en dat ook gij die van Laodicea u laat voorlezen. En zegt
tot Archippus: Zorg dat gij de bediening, die gij in de Here aanvaard hebt, ook vervult”
Kolossenzen 4: 7-9, 16-17
De aanleiding tot het ontstaan van de CDV waren de volgende drie punten:
 De gelijkwaardigheid van de ambten
Ondanks de gelijkwaardigheid van de ambten van ouderling en diaken voelt de diaken zich
meestal minder betrokken bij de classisvergaderingen in de huidige vorm. De agendapunten
hebben bijna nooit enige directe relatie tot de diaconale arbeid. Daarnaast zal dezelfde diaken
slechts sporadisch een classisvergadering bijwonen en zich daardoor ook minder betrokken
voelen bij de te bespreken onderwerpen.


De kwetsbaarheid/bezetting van de Classicale Diaconale Commissie (CDC)
In een aantal classes bleek het moeilijk te zijn om de CDC zodanig bezet te krijgen, dat de
werkzaamheden op een adequate manier aangepakt kunnen worden.



De GS 2007
De GS 2007 heeft erop aangedrongen dat er in elke classis een goed functionerende CDC is.
Achtergrond hiervan is het feit dat diaconaat belangrijker lijkt te worden in de gemeente, maar
ook wegens een zich terugtrekkende overheid uit de verzorgingsstaat, in de locale samenleving.

De CDV vindt zijn basis in art. 26 en art. 41 van de Kerkorde:
 Art 26 KO:
“De diakenen zullen zo nodig hetzij met andere diaconieën (…) geregeld contact onderhouden
en zo mogelijk samenwerken, voor de uitoefening van hun ambtelijke opdracht”.
 Art. 41 KO:
“(…) Verder vraagt de preses in het begin van de vergadering bij de afgevaardigden van iedere
gemeente naar de goede voortgang van het gemeentelijke leven, waarbij o.a. aandacht wordt
gegeven aan de zondagse erediensten en de taakvervulling van de kerkenraad; ook zal de
preses vragen of er iets is waarin de kerkenraad oordeel en hulp van de classis nodig heeft.
(…)”.
De CDV doet verslag aan de classisvergadering en bereidt eventueel voorstellen op diaconaal
terrein voor (bijv. voor de naar de PS af te vaardigen diaken).
De leiding van de CDV is meestal in handen van de CDC. Andere mogelijke opties voor de leiding
van de vergadering zijn een door de CDV gekozen moderamen of bijv. de drie naar de classis
afgevaardigde diakenen.

