
 
 
 

KORT VERSLAG VAN DE CLASSIS-VERGADERING 

VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN VAN DE REGIO ZUID-WEST NEDERLAND. 
bijeen op donderdag 13 september 2018 te Ermelo. 

samenroepende Kerk: DGK Lansingerland 
 

 
 

1. Opening namens de samenroepende kerk volgens art 29 KO.  
De vergadering wordt geopend door ds. C. Koster namens de samenroepende kerk, hij leest 
Psalm 122, laat zingen Gezang 30: 4 en 5, waarna hij ons voorgaat in gebed. Iedereen wordt 
hartelijk welkom geheten. In het bijzonder een aanwezige appellant en de brs. L. Menninga en 
H.J. Mooibroek, deputaten appèlzaken.   
 

2.  Onderzoek van de geloofsbrieven (art. 32 KO). 
     Aanwezig zijn: Als primus br. J. Bruijn en als secundus br. J.C. de Marie namens De   
     Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o. Als primi ds. E. Heres en br. D. van Pijkeren namens De    
     Gereformeerde Kerk te Dalfsen. Als primi ds. C. Koster en br. Joh. Houweling namens De  
     Gereformeerde Kerk te Lansingerland. Als primi ds. S. de Marie en br. H.J. Heres namens De  
     Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. De afgevaardigden van de samenroepende kerk onderzoeken  
     de geloofsbrieven en rapporteren dat alle geloofsbrieven in orde zijn bevonden. Alle  
     afgevaardigden zijn wettig vertegenwoordigd.  De kerkenraad van DGK Amersfoort verzoekt  
     broeder J.C. de Marie als diaken met keurstem toe te laten. Hiertegen is geen bezwaar.  
     Er staan geen instructies in de geloofsbrieven. 
 
3.  Constituering van de vergadering 
     Het moderamen van deze vergadering bestaat uit de volgende broeders: 
     Preses: ds. C. Koster; scriba: br. H.J. Heres; assessor: br. J. Bruijn 
 
4. Vaststelling van de agenda.  
    Aan de agenda worden nog enkele ingekomen stukken toegevoegd betreffende een appelschrift uit      
    één van de kerken van de classis en van de LRCA met verzoek aan de classis ZW, als    
    appelinstantie, voor advies. De agenda wordt aldus vastgesteld. 
 
5. Vaststelling notulen van de vorige classisvergadering en behandeling van zaken uit de     
    notulen.  
    De notulen van 31 mei 2018 worden vastgesteld en ondertekend. Er zijn geen zaken uit de notulen    
    die om behandeling vragen. 
 
6. Correspondentie 
     Er zijn enkele brieven verzonden n.a.v. behandeling van zaken in de vorige vergadering. 
     Als ingekomen post is te vermelden een bericht van de classis NO betreffende het verloop van de  
     behandeling van enkele bezwaarschriften. Hiervan wordt kennisgenomen. Een broeder uit de   
     classis heeft een bezwaarschrift ingediend welke in de vorige vergadering niet in behandeling kon  
     worden genomen omdat het niet voldeed aan de regeling voor appelzaken. Van uit de kerk van      
     DGK Lansingerland een voorstel voor herziening van de huishoudelijke regeling van de classis ZW  
     en een voorstel voor het publiceren van het kort verslag. Van een broeder uit de kerken een   
     bezwaarschrift. Het appel betreft een geschil tussen appellant en kerkenraad over de  
     toelaatbaarheid van het bidden/zingen tot de Heilige Geest waarover in 1981 en 1984 een    
     synodale uitspraak is gedaan. Van deputaten voor de voorbereiding van de behandeling van  
     appelzaken een rapport betreffende een appelzaak, advies en een voorstel aanpassing regeling  
     appelzaken. Van DGK Zwolle een voorstel betreffende aanstelling functionaris   
     gegevensbescherming in het kader van de AVG. Verzoek van de zusterkerk te Abbotsford. Een  
     bezwaarschrift van een broeder uit de kerken inzake wijze van opheffing DGK Hasselt e.o. Omdat  
     het bezwaarschrift enkele dagen voor de vergadering is ingeleverd kan dit in deze vergadering  niet   
     in behandeling worden genomen. De overige zaken zijn geagendeerd. 
 
  
 



7. Rapporten 
A. Appelzaak geschil tussen appellant en kerkenraad over de toelaatbaarheid van het 

bidden/zingen tot de Heilige Geest waarover in 1981 en 1984 een synodale uitspraak is 
gedaan.  
In verband met betrokkenheid van de preses en assessor, wordt de leiding over deze zaak 
aan een andere afgevaardigde gegeven. Deze vervangede preses geeft de deputaten 
voorbereiding appelzaken gelegenheid voor toelichting van hun rapport. Het appel is in feite 
een revisieverzoek waar de kerkenraad zich niet achter stelt. Het is ook een leergeschil en 
daarmee een algemene zaak die particuliere trekken heeft t.a.v. het bezwaar tegen de manier 
van behandelen.  Deputaten menen dat het appel ontvankelijk is. De vergadering stemt 
daarmee in.  
Na uitvoerige bespreking wordt het voorstel van de deputaten in stemming gegeven. I.v.m. 
directe betrokkenheid blijven de afgevaardigden van Amersfoort en Lansingerland buiten 
stemming.  
Besloten wordt dat:   
1. Het bezwaar van appellanttegen de besluiten van de generale synodes van 1981 en 1984 
af te wijzen. 
2. Het bezwaar van appellant, dat de kerkenraad zijn studie en correspondentie op een 
    verkeerde manier heeft behandeld, af te wijzen. 

 
Gronden: 
1. Het zogenoemde nieuwe argument alsof bidden/zingen tot de Heilige Geest alleen 
    toelaatbaar is als er een tekst is die zegt dat - of een geval beschrijft waarin - de 
    Heilige Geest aangebeden wordt is geen argument maar een vooronderstelling. 
2. De synode-uitspraken gronden zich op vele teksten uit de Schrift waaruit aangetoond 
    wordt dat bidden/zingen tot de Christus (omdat Hij de ware, eeuwige God is, die   
    almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen, art. 10 NGB) in samenhang met 
   God de Vader en God de Heilige Geest, aangewezen is (zie daarvoor de artikelenserie 
   van prof. J. Douma). Om die reden, namelijk dat Goddrie-enig aangebeden en 
   verheerlijkt moet worden, geldt dit ook voor God de Heilige Geest die samen met de 
   Vader en de Zoon de enige en ware God is, eeuwig te loven en te prijzen. Dat is de 
   hoofdlijn waarop de synodes en ook de kerkenraad wijzen in hun verdediging. 
3. De geloofsbelijdenis van Nicea stelt dat wij geloven "in de Heilige Geest, die Here is 
    en levend maakt, ........, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en 
    verheerlijkt wordt,.....". Wij aanbidden en verheerlijken daarom de Heilige Geest 
    samen met de Vader en de Zoon wat impliceert dat Hij in Naam aangesproken kan 
    worden in samenhang met de Vader en de Zoon. Zoals dit ook geldt voor de Zoon, 
    zoals de Schrift daar ook voorbeelden van geeft. 
4. De Vader is de oorzaak van alle dingen, de Zoon is het Woord, de wijsheid en het 
    beeld van de Vader en de Heilige Geest is de eeuwige kracht en macht die uitgaat van 
    beiden. Ieder heeft zijn eigen zelfstandigheid, onderscheiden door hun eigenschappen, 
    maar samen zijn deze drie personen één God die eeuwig te loven en te prijzen is. 
5. Het 'net als' in het kort verslag van de kerkenraad heeft duidelijk niet de bedoeling te 
    zeggen dat er geen onderscheid is, maar dat de Geest net als de Vader en de Zoon in 
    Naam aangesproken mag worden in gebed en zang. 
6. De kerkenraad heeft in lijn met de uitspraken van de GS-Arnhem en Heemse (1981 en 
    1984) aan de appellant uitgelegd op welke gronden hij zijn bezwaar niet deelt. 
7. De kerkenraad heeft mondeling en schriftelijk met de appellant over zijn bezwaren 
    gecorrespondeerd en hem in zijn bezwaren serieus genomen. 
8. De kerkenraad heeft aangegeven dat artikel 33 van de kerkorde van toepassing is dat: 
    Wat eenmaal afgehandeld is, moet niet opnieuw aan de orde worden gesteld, tenzij 
    men van oordeel is dat wijziging noodzakelijk is. 
    Daarbij geldt dan : Een verzoek om revisie van een besluit, dat in de kerken algemene 
    aanvaarding heeft gevonden, moet wel met zeer klemmende redenen worden 
    aangedrongen en er blijk van geven, dat de indiener zich ernstig rekenschap heeft 
    gegeven van alle argumenten, waarmee dat besluit werd gemotiveerd c.q. verdedigd 
    (GS Kampen 1975, art. 110). 
9. De kerkenraad heeft alle argumenten benoemd, zonder dat dit tot overeenstemming 
    leidde. Om niet in herhaling te vallen heeft de kerkenraad de discussie gestopt. 
 



       B.     In comité wordt een appelzaak besproken van een broeder uit de classis. De broeder  
                krijgt hierover bericht. Eveneens wordt in comité besproken het verzoek van de Liberated     
                Reformed Church at Abbotsford (LRCA). In een schrijven aan de kerkenraad van de kerk te            
                Abbotsford wordt een advies gegeven.  
       
 
 8.  Behandeling ingekomen stukken 
       A.   De voorgestelde wijzigingen van de Huishoudelijke Regeling, betreffende noodzakelijke     
              aanpassingen vanwege opheffen DGK Hasselt e.o. en instituering DGK Amersfoort e.o.,   
              worden aangenomen.  

B.  DGK Lansingerland heeft een voorstel ingediend inzake het publiceren van de kortverslagen    
 van de classis, ingegeven vanwege de nieuwe situatie inzake De Bazuin en digitalisering van    
 onze maatschappij. Na bespreking wordt besloten dat: 

               
1. de scriba (ht) van elke classisvergadering het kortverslag, na vaststelling ervan door 

het moderamen, zo snel mogelijk moet (laten) plaatsen op het publiek toegankelijke   

                           gedeelte van de website van het kerkverband (nu is dat https://gereformeerde-       

                           kerken-hersteld.nl/). 

2. de scriba (ht) ervoor zal zorgen dat de kerkenraden van het classicale ressort en  

              redactie van ‘De Bazuin’ het kortverslag krijgen toegestuurd. 

Gronden: 
             1.      Het kort verslag is een openbaar verslag, wat publiek toegankelijk behoort te zijn. 

             2.      De website van ons kerkverband valt onder directe verantwoordelijkheid van   

                      deputaten van de synode.  

C. Aanpassing regeling appelzaken naar voorstel deputaten voorbereiding appelzaken. 

Het betreft een foutieve formulering in art. 2.d.4 en verder een onjuiste verwijzing in art. 2.d.3. 

De voorgestelde aanpassingen worden aangenomen. Met dank aan deputaten appelzaken. 

Een nieuwe versie van de huishoudelijke regeling wordt, met alle bovengenoemde 

wijzigingen, vastgesteld en ondertekend. 

D. De kerkenraad van Zwolle wil alvorens over te gaan tot het benoemen van een Functionaris 

Gegevensbescherming graag afstemmen met de classiskerken m.b.t. de aanpak van de 

classiskerken in deze zaak. Mogelijk kan er gezamenlijke actie worden ondernomen. In de 

bespreking wordt aangegeven het belang van de gegevensbescherming. De afgevaardigden 

van Zwolle geven aan dat het goed is om een commissie te hebben die kijkt wat wordt gedaan 

en wat er gezamenlijk gedaan kan worden. In Zwolle is een deputaat Archief en Documentatie 

Centrum betrokken. Gevraagd wordt of de commissie van Zwolle met deputaten kan 

overleggen en zo met een voorstel kan komen. 

E. Benoeming  deputaten art. 11 Huishoudelijke regeling. De classis benoemt de volgende 

personen: 

            11.a  Een quaestor: br. E. Korevaar.  
            11.b  Een kerk voor het nazien van de boeken, bescheiden en gelden van de quaestor: DGK   
                     Amersfoort. 
            11.c  Deputaten voor kerkvisitatie: ds. S. de Marie, ds. E. Heres, br. B. Lourens, ds. C.  
                     Koster. 
            11.d  Deputaten voor de voorbereiding van examens: br. H.J. Heres, br. H.J. Mooibroek. 
            11.e  Examinatoren voor alle examenvakken: ds. P. van Gurp, ds. E. Heres, ds. S. de Marie,  
                     br. T.L. Bruinius, ds. C. Koster 
            11.f   Een deputaat voor regeling van vacaturebeurten: is niet van toepassing. 
            11.g  Een deputaat met secundus voor hulpbehoevende kerken ad. artikel 11 en voor  
                     hulpbehoevende kerken ad. artikel 22 KO: br. C. Houweling, br. M.S. Godschalk 
            11.h  Een archivaris, belast met het onderhouden van het classicale archief: br. J. Bruijn          
            11.i   Een kerk voor het nazien van het archief: DGK Zwolle e.o.. 
            11.j   Een adresvoerende kerk: DGK van Zwolle e.o. 
            11.k Twee kerken voor een classis contracta: DGK van Dalfsen, DGK Lansingerland. 
            11.l  Drie deputaten voor de voorbereiding van de behandeling van appélzaken: primi: br. A.  
                    van Egmond, br. L. Menninga, br. H.J. Mooibroek. Secundi: M.S. Godschalk, br. C.  
                    Houweling. Tertius: ds. C. Koster. 



                    De broeders L. Menninga (kerkvisitatie) en br. M. van Pijkeren (behandeling van          
                    appelzaken) worden dankgezegd i.v.m. het beëindigen van hun werkzaamheden.  
 

11.  Rondvraag naar art. 41 K.O. 
       Niemand heeft iets voor deze rondvraag 
 
12.  Persoonlijke rondvraag 

 Hierbij wordt gemeld dat de bestelde acta’s en acta contracta’s van de GS aanwezig zijn. 
 

13. Aanwijzing van de samenroepende kerk, moderamen en vaststellen volgende 
vergadering 
DGK Zwolle wordt aangewezen als samenroepende kerk voor de volgende classisvergadering 
die D.V. gehouden zal worden op: donderdag 6 december 2018 om 19.30 uur in het 
wijkgebouw “Ons Huis”, Zeeweg 100 te Ermelo. 
Preses DGK Zwolle, scriba DGK Amersfoort en de assessor DGK Dalfsen. 

 
14. Vaststelling punten kortverslag en archief 

Alles kan in het kortverslag met uitzondering van de zaken die in comité zijn besproken. 
In archief: geloofsbrieven, notulen 31-05-2018; ingekomen stukken; kortverslag en uitgaande 
stukken. 

 
15. Censuur volgens art. 48 K.O. 

Niemand van de afgevaardigden vraagt hier het woord. 
 

16. Sluiting van de vergadering art. 29 KO . 
De assessor br. J. Bruijn gaat voor in dankgebed. Vervolgens sluit de preses de vergadering 
en wenst allen wel thuis. 
 

 
Namens de classis Z.W.  
H.J. Heres, scriba van de vergadering van 13 september 
 
 
 


