Kortverslag Classis ZW, dd. 6 juni 2019
Opening
Om 19.30u in Ons Huis te Ermelo (Zeeweg 100) wordt de vergadering namens de
samenroepende kerk op christelijke geopend door ds. E. Heres van DGK Dalfsen.
Aanwezig zijn de volgende broeders: J.D. Groenendijk en ds. C. Koster (DGK
Lansingerland), ds. S. de Marie en H.J. Mooibroek (DGK Zwolle), J.H.P. Ensing en H.C. de
Marie uit Elst (DGK Amersfoort), B. Lourens en ds. E. Heres (DGK Dalfsen). Alle
geloofsbrieven blijken in orde te zijn. Ds. S. de Marie zal als assessor de preses waar nodig
ondersteunen, ds. C. Koster zal als scriba de vergadering verslaan en onder de bezielende
leiding van ds. E. Heres als preses wordt de vergadering geconstitueerd en voortgezet. De
agenda wordt met enkele stukken aangevuld en vastgesteld. De notulen van 7 maart 2019
worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.
Correspondentie
Er is één document verzonden. Binnengekomen van Classis Noord-Oost is een nieuwe
regeling voor hun deputaten Appelzaken. DGK Dalfsen verzoekt om financiële
ondersteuning ivm kerkbouw. DGK Zwolle informeert de classis over het aanstaande
emeritaat van ds. S. de Marie en daarbij een aanvraag voor het consulentschap van de
aanstaande vacante gemeente Zwolle. DGK Lutten maakt in een brief bekend dat er een
buitengewone synode gehouden zal worden DV op zaterdag 6 juli 2019. Er is een verslag
binnengekomen van archiefcontrole door DGK Zwolle. De deputaten Liturgische
Voorzieningen verzoeken de classis om medewerking ivm het laten drukken van het
gereformeerd kerkboek en de HSV in één band. DGK Lutten maakt bekend dat dit hun
nieuwe naam is. En DGK Amersfoort doet een verzoek inzake spreekconsent.
Verzoek Dalfsen ivm kerkbouw
Na bespreking wordt besloten dat de classis een schriftelijke aanbeveling zal doen bij deze
aanvraag voor financiële ondersteuning.
Brief DGK Zwolle ivm emeritaat en consulentschap
Er wordt kennis genomen van de brief waarin staat dat ds. S. de Marie 11 december 2019
met emeritaat gaat. In de september classis zal dit onderwerp de nodige aandacht
vereisen. Met betrekking tot het consulentschap wordt normaal gesproken rekening
gehouden met de wens van de betreffende kerk. DGK Zwolle zal dit meenemen voor de
september classis.
Archiefcontrole
De kerkenraad van DGK Zwolle wordt bedankt voor de controle en het verslag ervan. Ook
de archivaris wordt bedankt voor het werk en hem wordt decharge verleend. Er is een
aantal jaren geen controle uitgevoerd. Het zou goed zijn dat er in het nieuwe seizoen ook
een controle is, om te zien of het mogelijk was om de gaten in het archief te dichten.
Brief van deputaten Liturgische Voorzieningen
Van deputaten Liturgische Voorzieningen komt een vraag met betrekking tot het laten
drukken van de HSV en het gereformeerd kerkboek in één band. De classis besluit aan het
verzoek van deputaten Liturgische Voorzieningen te voldoen in die zin, dat de classis een
instructie zal meegeven aan de afgevaardigden naar de buitengewone synode om deze
zaak op de synode aan de orde te brengen. De deputaten zullen worden gevraagd om in
een rapport aan de synode hun verzoek zelf daar kenbaar te maken.
Verzoek inzake spreekconsent
De classis besluit om het voorstel van DGK Amersfoort over te nemen, zodat de classis aan
de buitengewone synode dd. 6 juli 2019 zal vragen een besluit te nemen, zodat het
mogelijk wordt voor een student in de theologie om een stichtelijk woord te spreken in de
kerken. De classis acht deze wijze van handelen in overeenstemming met art. 30 KO.

Afvaardiging naar buitengewone synode juli 2019
Via de normale procedure worden br. J.H.P. Ensing, ds. E. Heres, ds. C. Koster, br. B.
Lourens, ds. S. de Marie en br. M.W. Menninga verkozen als primus. En br. J.D.
Groenendijk, H.C. de Marie uit Elst, H.C. de Marie uit Leusden, K.K. Snippe, T.M. de Marie
en F.W. Velthuis als secundus. En br. H.J. Mooibroek als tertius. De secundi worden aan
een primus gekoppeld, dit betekent dat de primi in eerste instantie op deze secundi terug
zullen vallen als dat nodig is. Voor de secundi die aan een ACOBB lid gekoppeld zijn geldt
dat zij zaterdag 6 juli op de synode aanwezig moeten zijn.
Afsluiting
De rondvraag naar art. 41 KO en de persoonlijke rondvraag wordt gehouden. De volgende
classis zal DV op donderdag 12 september 2019 samenkomen, om 19.30u. Dan is DGK
Lansingerland de samenroepende kerk. Het moderamen zal dan als volgt samengesteld
zijn: preses DGK Lansingerland, scriba DGK Zwolle, assessor DGK Amersfoort. Tot slot
wordt er censuur gehouden naar art. 48 KO en laat de assessor zingen Psalm 146:3,8 en
gaat voor in dankgebed. Daarna sluit de preses de vergadering en wenst allen wel thuis.

