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Classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland. 
In vergadering bijeen op d.d. 13 september 2019. 

 

 
Kort verslag van de vergadering van de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland op vrijdag 13 september 2019. 
Plaats: kerkgebouw “Het Kompas”, Stengelinstraat 13, 9414 AT Hooghalen. 
Aanvangstijd: 20.00 uur. 
 
1. Van de samenroepende kerk DGK Groningen opent dominee Sneep  de vergadering door te 

zingen uit gezang 37 de verzen 1 en 2 daarna lezen we Jozua 3 waarna dominee Sneep ons in 
gebed voorgaat. Dominee Sneep heeft nog een openingswoord naar aanleiding van het 
gelezen Schriftgedeelte. 

 
2. De credentiebrieven van de classiskerken worden gecontroleerd en akkoord bevonden.  

 
3. Alle afgevaardigden tekenen de presentielijst. Aanwezig zijn: 
    DGK Lutten broeders Th.J. Boersma en A. Hutten alle twee ouderling 
     DGK Emmen/Assen broeders H. Folkers en H. Drijfhout alle twee ouderling 
    DGK Groningen dominee M.A. Sneep en broeder K.H. Havinga ouderling 
   DGK Opeinde broeders N. Driebergen en A.F. Weening alle twee ouderling 
    DGK Mariënberg dominee M. Dijkstra en broeder H.J. Sasbrink ouderling 
 
4. Het moderamen wordt gevormd door: 

Preses:       DGK Mariënberg dominee M. Dijkstra 
Scriba:       DGK Opeinde broeder A.F. Weening 
Assessor:          DGK Lutten broeder Th.J. Boersma 
 

5. De samenroepende kerk draagt nu de leiding over aan het moderamen, waarmee de 
vergadering is geconstitueerd. 

 
6. De door de samenroepende kerk toegezonden conceptagenda wordt nu vastgesteld. Er is 

één ingekomen stuk van de buitengewone Generale Synode van Lutten m.b.t. het D.V. straks 
te verlenen spreekconsent aan student br. P. Heres. 
Verder wordt er gesproken over het voorstel dat van uit de kerk van Lutten zou komen m.b.t. 
het aftreden van de broeders van dep. appel zaken. De broeders van DGK Lutten geven aan 
dat er aan gewerkt wordt. 
Ook wordt er aan gegeven dat er aan het huishoudelijk reglement van de classis een aantal 
dingen dienen te worden toegevoegd. Als eerste dat het moderamen er zorg voor draagt dat 
het kortverslag van de classis vergadering wordt geplaatst op de landelijke site van DGK. 
Verder wordt nog aangegeven dat het benoemen van de broeders deputaten nog niet is 
opgenomen in het huishoudelijk reglement. Besloten wordt dat dit er ingezet zal worden en 
dat de deputaten jaarlijks in de juni vergadering zullen worden (her)benoemd. DGK Lutten zal 
voor de classis vergadering van december een brief sturen met een voorstel van wijzigingen. 
 

7. De notulen van de classisvergaderingen van 14 juni 2019 worden vast gesteld en ondertekend. 
Uit de notulen komen geen zaken naar voren waar over gesproken dient te worden. 

 
8. Behandeling van de ingekomen stukken. Vanuit de buitengewone Generale Synode van 

Lutten is er een brief m.b.t. het verlenen van spreekconsent van br. P. Heres.  



Pagina 2 van 3 

 

Hier wordt over gesproken en aangegeven dat br. Heres eerst voor de classis Zuid-West 
examen moet doen en dat wij dit gaan afwachten. 

 
De vergadering gaat in comité. 
 
10. De vertrouwelijke notulen van de classisvergaderingen van 14 juni worden na goedkeuring 

ondertekend. 
 
11. Ingekomen stukken 

   
12. Rapporten Deputaten 
Er wordt een rapport van Deputaten Appelzaken besproken inzake een appélschrift van een 
broeder. 
 
13. Rondvraag naar art. 41 K.O. 
 
De vergadering gaat uit comité 

 
14. Behandeling instructies en voorstellen uit de kerken. 
Vanuit Groningen wordt een voorstel gedaan inzake aanvulling Regeling II van classicale 
deputaten appélzaken. Deze regeling is van toepassing wanneer de classis Noord-Oost fungeert 
als appelinstantie voor een appellant die in appel gaat tegen een uitspraak van de classis Zuid-
West. Bij het uitvoeren van deze regeling is gebleken dat de regeling er niet in voorziet dat een 
appellant het rapport dat door deputaten Appelzaken ten aanzien van zijn/haar bezwaar wordt 
geschreven, krijgt toegezonden. Dit bleek wel in de vorige regeling te staan. Het moderamen zal 
het reglement aanpassen en aan de kerken toesturen.  
 
15. Rapporten Deputaten 
Er zijn geen rapporten 
 
16. Vaststelling lijst van stukken voor het archief, 
Hier zal het moderamen zorg voor dragen. 
 
17. Rondvraag persoonlijk 
Dominee Sneep heeft een vraag m.b.t. de preekvoorziening in de classis N/O, lukt het ook dat er 
per half jaar of per jaar gepland wordt? Nu zijn er kerken die maar weinig een predikant hebben 
en andere gemeenten hebben vaak een predikant. 
Br. Boersma geeft aan dat elke predikant een andere manier van plannen heeft en dat er wel eens 
geprobeerd is dit gelijk te trekken maar dat dit niet gelukt is, wanneer dat niet gelijk is wordt het 
ook moeilijk voor een preekvoorzien(st)er om te plannen voor een half jaar.  
 
18. Datum volgende vergadering. 

13 december 2019, te Hooghalen 
Samenroepende kerk is dan DGK Mariënberg.  
Moderamen  
Preses:     DGK Opeinde 
Scriba:      DGK Lutten 
Assessor: DGK Emmen/Assen 
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19. Vaststelling kort verslag van deze vergadering, 
Dit zal door het moderamen worden verzorgd. 
 

20. Censuur naar artikel 48 K.O. 
Hier wordt ook door geen van de broeders gebruik van gemaakt 
 
21. Sluiting van de vergadering 
De assessor broeder Boersma laat nog zingen psalm 127:1 en gaat ons dan voor in dankgebed en 
de preses ds. Dijkstra sluit de vergadering en wenst ons allen wel thuis. 
 
 
Namens het moderamen, 
 
Th.J. Boersma, assessor 


