
Kort verslag van de classisvergadering van de classis Noord-Oost van De Gereformeerde 

Kerken in Nederland gehouden op 8 maart 2019 te Hooghalen. 

 

1. Opening 

Namens de samenroepende kerk DGK Bergentheim-Bruchterveld opent br. A. Hutten de 

vergadering. Gelezen wordt Psalm 139 en gezongen wordt Psalm 139:11 

Hierna gaat br. Hutten voor in gebed.  Naar aanleiding van Psalm 139 wordt een kort 

openingswoord gesproken. Daarna worden de aanwezigen welkom geheten. 

 

2. Credentiebrieven 

De namens de classiskerken ingeleverde geloofsbrieven zijn in orde. Er zijn geen instructies. 

Broeder M. Lamberink, diaken in DGK Mariënberg, ontvangt keurstem. 

 

3. Presentielijst 

De presentielijst wordt door alle afgevaardigden getekend. 

Aanwezig zijn van DGK Bergentheim/Bruchterveld e.o.: de broeders H. Heres en A. Hutten, 

van DGK Emmen-Assen e.o.: ds. M. Dijkstra en broeder  J.C. Sikkens, van DGK Groningen: 

ds. M.A. Sneep  en br. B. de Roos,  van DGK Mariënberg: de broeders H.J. Sasbrink en M. 

Lamberink, van DGK Opeinde e.o.: de broeders H. van der Meulen en A.F. Weening. 

 

4. Instelling van het moderamen 

De leiding van de vergadering wordt overgedragen aan het moderamen. Ds. M. 

Dijkstra(Emmen-Assen e.o.) is preses. Broeder B. de Roos  (Groningen) neemt zitting als 

scriba. Broeder H. van der Meulen (Opeinde e.o.) zal als assessor fungeren. 

 

5. Constituering van de vergadering 

De samenroepende kerk draagt de leiding over aan het moderamen waarmee de vergadering is 

geconstitueerd.  

 

6. Vaststelling agenda  

Op verzoek van DGK Groningen wordt aan de agenda punt 9.3 toegevoegd: benoeming van 

dominee H.G. Gunnink als (secundus-) kerkvisitator.  

 
7. Notulen 

De notulen van de vergadering van 14 december 2018 worden op enkele punten gecorrigeerd. 

Er worden enkele zaken uit deze notulen besproken. 

Opgemerkt wordt dat er vanuit diverse classiskerken vragen leven omtrent de banden die de 

Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi, Bengkayang (Kalimantan Barat, 

Indonesië) heeft met de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Er zal een e-mail 

met antwoorden op deze vragen naar alle kerkenraden van de classis  Noord-Oost worden 

gezonden. 

Meegedeeld wordt dat twee gemeenteleden uit Groningen namens de kerkenraad binnenkort 

een bezoek aan de STTR zullen brengen.  De bedoeling is dat een dergelijk bezoek jaarlijks 

zal plaatsvinden. Opgemerkt wordt dat niet de kerk in Indonesië maar de opleiding van de 

hogeschool voor een intentieperiode van 5 jaar gesteund wordt.     

Opgemerkt wordt dat het huishoudelijke reglement van de classis nog niet aangepast is voor 

wat betreft de werkwijze aangaande het publiceren van het kort verslag op internet. Het 

huishoudelijk reglement zal op dit punt nog aangepast worden. 

 

 



8. Uitgaande stukken lijst 

Van de lijst met uitgaande stukken die verzonden zijn naar aanleiding van de 

classisvergadering van 14 december 2018, wordt kennis genomen. 

 

9. Ingekomen stukken 

Er zijn 3 ingekomen stukken ontvangen. Het betreft financiële overzichten van de quaestor, 

een brief met een voorstel voor een regeling voor classicale deputaten appelzaken en een brief 

inzake de benoeming van dominee H.G. Gunnink als kerkvisitator  

 

10. Behandeling ingekomen stukken 

Gesproken wordt over de financiële overzichten van de quaestor. De vergadering besluit in te 

stemmen met het voorstel van de quaestor om de bijdrage voor 2019 vast te stellen op € 4,50 

per ziel en voor 2018 op € 5,50 per ziel. De kascontrole bij de quaestor zal nog plaatsvinden. 

Gesproken wordt over een brief (met bijlage) van DGK Groningen betreffende een voorstel 

voor een regeling voor classicale deputaten appelzaken. Deze ‘Conceptregeling II’ is bedoeld 

voor situaties waarin de classis Noord-Oost appelinstantie is voor kerkleden uit de classis 

Zuid-West. De vergadering stemt met deze regeling in.  

Tenslotte wordt gesproken over een brief inzake de benoeming van ds. H.G. Gunnink als 

kerkvisitator. De vergadering besluit dominee Gunnink tot (secundus) kerkvisitator te 

benoemen. 

 

In comité 

 

11. Vertrouwelijke notulen 

De vertrouwelijke notulen worden vastgesteld en besproken. 

 

12. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken te bespreken 

 

13. Rapporten deputaten 

Er zijn geen rapporten van deputaten te bespreken 

 

14. Rondvraag naar artikel 41 K.O. 

Naar artikel 41 K.O. wordt een rondvraag gehouden 

Uit comité 

 

15. Behandeling instructies en voorstellen uit de kerken 

Dit punt hoeft niet aan de orde te komen  

 

16. Rapporten deputaten 

Dit punt hoeft niet aan de orde te komen 

 

17. Regeling vacaturebeurten 

Dit punt hoeft niet aan de orde te komen 

 

18. Vaststelling van de lijst van stukken voor het archief 

De vaststelling van deze lijst wordt overgelaten aan het moderamen. 

 

 



 

 

 

 

19. Persoonlijke rondvraag  

Het vergaderschema van de classis Noord-Oost voor het kalenderjaar 2019 zal aan de kerken 

worden toegezonden. De vergaderavond van de classis Noord-Oost blijft  vrijdagavond.  
 

20. Volgende vergadering 

De volgende vergadering van de classis Noord-Oost zal plaatsvinden op D.V. vrijdagavond 

14 juni te Hooghalen. De kerk te Emmen/Assen zal de volgende classis samenroepen. 

Het beoogd moderamen is als volgt: preses: Groningen, scriba: Opeinde e.o. en assessor: 

Bergentheim/Bruchterveld e.o. 

 

21. Vaststelling van het kort verslag / persverslag 

De vaststelling van het kort verslag/persverslag wordt overgelaten aan het moderamen van de 

classis. 

 

22. Censuur naar artikel 48 van de gereformeerde kerkorde 

Hiervan  wordt geen gebruik gemaakt. 

 

23. Zingen / Dankgebed 

We zingen nog Psalm 139:1. Dominee Dijkstra gaat voor in dankgebed. 

 

24. Sluiting vergadering 

De vergadering wordt door de preses gesloten. 

 

Namens de vergadering,  

H. van der Meulen, assessor. 

 

 

 


