KORT VERSLAG VAN DE CLASSIS-VERGADERING
VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN VAN DE REGIO ZUID-WEST NEDERLAND.
bijeen op donderdag 6 december 2018 te Ermelo.
samenroepende Kerk: DGK Zwolle e.o.



1.	Opening namens de samenroepende kerk volgens art 29 KO. 
De vergadering wordt geopend door ds. S. de Marie namens de samenroepende kerk, hij leest Zacharia 2, laat zingen Psalm 35: 1 en 13, waarna hij ons voorgaat in gebed.
Iedereen wordt hartelijk welkom geheten, in het bijzonder br. H.J. Mooibroek en br. A van Egmond, die namens de deputaten appelzaken aanwezig zijn

2.	Onderzoek van de geloofsbrieven (art. 32 KO).
Aanwezig zijn: 
Namens De Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o., als primi br. H.C. de Marie en br. H.C. de Marie (Leusden) 
Namens De Gereformeerde Kerk te Dalfsen, als primi ds. E. Heres en br. B. Lourens 
Namens De Gereformeerde Kerk te Lansingerland, als primi ds. C. Koster en br. A. van Egmond 
Namens De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o., als primi ds. S. de Marie en br. N. Bolhuis 

De afgevaardigden van de samenroepende kerk onderzoeken de geloofsbrieven en rapporteren dat alle geloofsbrieven in orde zijn bevonden. Alle afgevaardigden zijn wettig vertegenwoordigd. 

Er staan instructies in de geloofsbrieven van de afgevaardigden uit Lansingerland. Deze zullen in comité worden behandeld

3.	Constituering van de vergadering
Het moderamen van deze vergadering bestaat uit de volgende broeders:
Preses		: Ds. S. de Marie
Scriba		: br. H.C. de Marie (Leusden)
Assessor	: Ds. E. Heres

4.	Vaststelling van de agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

5.	Vaststelling notulen van de vorige classisvergadering. 
De notulen van 13 september 2018 worden vastgesteld en ondertekend.

6.	Behandeling van zaken uit de notulen
Er wordt gevraagd wanneer nadere informatie verwacht kan worden over de wet A.V.G. Er blijkt enige stagnatie in het commissiewerk te zijn, mede door ziekte van een van de commissie leden.

7.	Uitgegane stukken vorige classisvergadering
a.	Kort verslag van de vergadering van 13-09-2018 naar De Bazuin.
b.	Bericht m.b.t. het besluit van de Classis ZW met de overwegingen en gronden inzake het bezwaar van een broeder en beroep m.b.t. bidden tot de Heilige Geest.  
c.	Brief m.b.t. behandeling bezwaarschriften tegen handelen kerkenraad omtrent publicatie GS en inzake wijze van opheffing DGK Hasselt e.o. van een broeder uit één van de zusterkerken
d.	Br. L. Menninga – bedankbrief i.v.m. beëindiging deputaat kerkvisitator.
e.	Br. M. van Pijkeren – bedankbrief i.v.m. beëindiging deputaatschap secundus appelzaken.
f.	Benoemingsbrieven (conform benoemingen 13-09-2018.)
g.	Bericht classis kerken betreffende herziene versie Huishoudelijke Regeling Classis ZW
h.	Schrijven LRCA – Advies Classis ZW aan LRCA
i.	Classis NO – bericht inzake besluit publiceren kortverslagen op internet
j.	Deputaten Appelzaken – Twee bezwaarschriften ter voorbereiding classisvergadering 06-12-2018

8.	Ingekomen stukken
a.	Deputaten Appelzaken  van de classis Noord-Oost van DGK – Adviezen aan de classis Noord-Oost m.b.t. het hoger beroep op deze classis van drie broeders uit de zusterkerken
b.	Deputaten voorbereiding appelzaken – Rapport inzake 2 bezwaarschriften van een broeder uit één van de zusterkerken

9.	Instructies en voorstellen.

	Deze worden in comité behandeld.


10.	Rapporten

a.	Kerkvisitatie

De kerkvisitatie die de visitatoren, ds. Heres en ds. Koster bij D.G.K. Zwolle hebben gebracht wordt gerapporteerd.

b.	Rapport inzake 2 bezwaarschriften van een broeder uit één van de zusterkerken

Beide bezwaarschriften voldoen aan de Regeling voor Appelzaken en worden ontvankelijk verklaard.

Voorstel Besluit 1 

Materiaal: 
Bezwaarschrift d.d. 19 mei 2018 van de appellant waarmee hij bezwaar maakt tegen het door de kerkenraad van DGK Hasselt verspreiden van de publicatie van GS Lansingerland inzake Mariënberg en waarin hij verzoekt om de publicatie terug te nemen en de gemeenteleden hiervan in kennis te stellen.  

Besluit:
De classis Zuid-West, in vergadering bijeen op 6 december 2018, besluit niet te voldoen aan dit verzoek.  

Het besluitvoorstel wordt unaniem aangenomen.

Voorstel besluit 2, 3, 4 

Materiaal: 
Bezwaarschrift d.d. 8 september 2018 van de appellant waarmee hij bezwaar maakt tegen de wijze van opheffing van DGK Hasselt en waarin hij verzoekt: 
om de overwegingen 8 en 9 bij dit besluit, die hij als onschriftuurlijk bestempelt, te laten vervallen.
om uit te spreken dat het kort tijdsbestek waarin het proces tot kerkontbinding van DGK Hasselt heeft plaatsgevonden, niet in overeenstemming is geweest met de Schrift en de Kerkorde.
om uit te spreken dat het ontbreken van zorg vanuit genabuurde kerken in strijd is met artikel 39 van de Dordtse Kerkorde en de Heilige Schrift. 
 
Voorstel besluit 2
  
Besluit:
De classis Zuid-West, in vergadering bijeen op 6 december 2018, besluit niet te voldoen aan het eerste verzoek.  

Het besluit wordt aangenomen, met 7 stemmen voor en 1 onthouding van stemmen.

Voorstel besluit 3
  
Besluit:
De classis Zuid-West, in vergadering bijeen op 6 december 2018, besluit niet te voldoen aan het tweede verzoek.  

Het besluit wordt aangenomen, met 7 stemmen voor en 1 onthouding van stemmen.

Voorstel besluit 4
  
Besluit:  
De classis Zuid-West, in vergadering bijeen op 6 december 2018, besluit niet te voldoen aan het derde verzoek.  

Het besluit wordt aangenomen, met 7 stemmen voor en 1 onthouding van stemmen.

12.	 Rondvraag naar art. 41 K.O.
	Deze wordt gehouden. Geen van de afgevaardigden vraagt het woord.

13.	Persoonlijke rondvraag
	Zr. De Vries-Van Zessen geeft via de afgevaardigden van Lansingerland haar hartelijke groet aan de classis. Gevraagd word deze ook te beantwoorden met de hartelijke groeten.

14.	Aanwijzing van de samenroepende kerk, moderamen en vaststellen volgende vergadering
Vaststellen data 2019.
Do 7 maart
Do 6 juni
Do 12 sept
Do 12 dec

Vergadering maart samenroepende kerk: DGK Amersfoort.
Moderamen: preses DGK Amersfoort, scriba DGK Dalfsen, assessor DGK Lansingerland.

15.	Vaststelling punten kortverslag en archief
Alles kan in het kortverslag met uitzondering van de zaken die in comité zijn besproken. De besluiten in punt 10 zullen verkort worden weergeven
In archief: geloofsbrieven, notulen 13-09-2018; ingekomen stukken; kortverslag vergadering 06-12-2018; uitgaande stukken.

16.	Censuur volgens art. 48 K.O.
	Deze wordt gehouden. Geen van de afgevaardigden vraagt het woord.

17.	Sluiting van de vergadering art. 29 KO .
De assessor, ds. E. Heres, laat zingen gezang 7: 4, 6 en gaat voor in dankgebed.
Vervolgens sluit de preses de vergadering en wenst allen wel thuis.



