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Kort verslag Classis ZW d.d. 12 september 2019 
 
 

Opening   
De vergadering wordt geopend door ds. C. Koster namens de samenroepende kerk, hij leest Psalm 
42, laat zingen Psalm 42: 1 en 2 en gaat voor in gebed.  Iedereen wordt hartelijk welkom geheten.   
 
Aanwezig zijn de brs. J.H.P. Ensing en br. H.C. de Marie (L) namens DGK te Amersfoort e.o.,  
ds. E. Heres en P. Dijkstra namens DGK te Dalfsen, ds. C. Koster en M.W. Menninga namens DGK    
te Lansingerland, ds. S. de Marie en H.J. Heres namens DGK te Zwolle e.o. De afgevaardigden van    
de samenroepende kerk onderzoeken de geloofsbrieven en blijken in orde te zijn. Er geen instructies. 
De vergadering stelt vast dat het moderamen bestaat uit ds. C. Koster (preses) br. H.J. Heres (scriba) 
en br. H.C. de Marie (assessor). Aan de concept agenda worden nog 2 in gekomen stukken 
toegevoegd en een rapportage kerkvisitatie. De notulen van 6 juni worden ongewijzigd vastgesteld en 
ondertekend. 
 
Correspondentie 
Van de GS Lutten zijn er berichten betreffende besluit inzake spreekconcent, inzake brief deputaten 
liturgische voorzieningen en inzake besluit herkenning van de GKN. Hiervan wordt kennisgenomen.  
DGK Zwolle met verzoek tot aanwijzing van een consulent, een vooraankondiging uitnodiging 
afscheidsdienst op zondag 8 december 2019 en verzoek om ds. S. de Marie het emeritaat te verlenen.  
De redactie van De Bazuin met een bericht betreffen plaatsing van het kort verslag i.v.m. de nieuwe 
opzet van De Bazuin. 
 
Rapporten 
De visitatoren ds. E. Heres en ds. S. de Marie doen verslag van de gehouden kerkvisitatie op 12 juni 
2019 bij DGK te Lansingerland.  
 
Benoeming deputaten volgens art. 11. Huishoudelijk Regeling 
Door de classis worden de volgende personen herbenoemd: 
Br. E. Korevaar als quaestor. 
DGK Zwolle e.o. voor het nazien van de boeken, bescheiden en gelden van de quaestor.  
Ds. E. Heres, ds. C. Koster, ds. S. de Marie en br. B. Lourens als kerkvisitatoren. 
Br. H.J. Mooibroek voor de voorbereiding van examens. Eén vacature moet nog worden ingevuld.  
Ds. P. van Gurp, ds. E. Heres, ds. C. Koster ds. S. de Marie en br. T.L. Bruinius als examinatoren voor 
alle examenvakken. 
De brs. C. Houweling en M.S. Godschalk als deputaat met secundus voor hulpbehoevende kerken ad  
artikel 11 en voor hulpbehoevende kerken ad artikel 22 KO. 
Br. J. Bruijn als archivaris voor het classicale archief.         
DGK Amersfoort e.o. voor het nazien van het archief. 
DGK Zwolle e.o. als adresvoerende kerk voor de classis ZW.  
DGK Dalfsen en DGK Lansingerland voor een classis contracta.  
De brs. A. van Egmond, L. Menninga en H.J. Mooibroek voor de voorbereiding van de behandeling  
van appélzaken. De brs. M.S. Godschalk en C. Houweling als secundi en ds. C. Koster als tertius.  
                        
Verzoek tot afgeven akte emeritus-verklaring ds. S. de Marie 
In een schrijven verzoekt DGK Zwolle e.o. de classis om ds. S. de Marie het emeritaat te  
verlenen. Bij de behandeling van dit verzoek zijn deputaten ad art. 49 KO, de brs. A van Egmond en 
W.J. Sikkens, aanwezig. De classis gaat akkoord met de overgelegde stukken van de kerk van Zwolle.  
Na bespreking en met het positieve  advies van en met medewerking van de deputaten ad art. 49 KO  
besluit de classis de weleerwaarde heer ds. S. de Marie op de meest eervolle wijze emeritus te 
verklaren met ingang van 11 december 2019. 
De akte van emeritus-verklaring zal worden opgesteld en wordt na ondertekening verstrekt aan ds. De 
Marie. De preses spreekt woorden van dank en afscheid. Hij geeft een korte schets van wat ds. De 
Marie heeft mogen doen vanaf het begin van ons kerkverband. In januari 2006 bevestigd als eerste 
predikant in actieve dienst. In al die jaren veel mogen doen en in veel functies actief geweest en 
daarin veel mogen betekenen voor de kerken. Ds. De Marie wordt bedankt voor al het werk dat hij 
heeft gedaan onder de zegen van de Heere en de preses wenst hem een goede tijd en Gods zegen 
toe. Ds. De Marie bedankt voor de goede woorden tot hem gesproken. Hij memoreert ook kort  
het vele dat in de afgelopen jaren is gepasseerd. Heeft daarin veel steun en hulp ervaren in  
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de classis. Er is constructief gewerkt in een goede samenwerking. Hij kijkt dankbaar terug op het werk 
van de classis onder de zegen van de Heere.  
De preses bedankt de deputaten voor hun komst en het werk dat zij hiervoor hebben verricht. 
 
Aanwijzing consulent voor DGK Zwolle 
Op verzoek van DGK Zwolle e.o. wordt, onder voorwaarde dat het een beperkt consulentschap 
betreft, ds. E. Heres per 11-12-2019 door de classis aangewezen als consulent van DGK Zwolle e.o. 
 
Aanwijzing afvaardiging afscheidsdienst ds. S. de Marie op 08-12-2019 
DGK Zwolle e.o. nodigt de classis uit voor de afscheidsdienst op zondag 08-12-2019 waarin ds. S. de 
Marie afscheid neemt van Zwolle i.v.m. zijn emeritaat. Door de classis wordt de genabuurde kerk, 
DGK Lansingerland, aangewezen om de classis te vertegenwoordigen. 
         
Rondvraag, censuur naar art. 48 en sluiting 
Van de rondvraag naar art. 41 maakt geen van de afgevaardigden gebruik. Ook van de persoonlijke 
rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Op donderdag 12 december 2019 zal de volgende 
classisvergadering plaatsvinden. DGK Zwolle e.o. is dan de samenroepende kerk. Het moderamen zal  
als volgt samengesteld zijn: preses DGK Zwolle e.o., scriba DGK Amersfoort e.o. en assessor DGK 
Dalfsen. Het kort verslag gaat naar de kerken in de classis voor plaatsing in de kerkbladen en het 
wordt geplaatst op de website van de kerken. De afgevaardigden krijgen de mogelijkheid censuur te 
oefenen naar art. 48 KO. De assessor laat zingen Psalm 84: 1 en 2 en gaat voor in dankgebed, 
waarna de preses de vergadering sluit. 

  
 
 
 

 
 
 
 


