
Kort verslag van de vergadering van de 

classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken in Nederland op donderdagavond 10 

december 

te Ermelo, locatie ‘Ons Huis’, Zeeweg 100. Aanvang 19.30 uur. 

 

 

1. Opening namens de samenroepende kerk (DGK Zwolle e.o. (art. 29 KO)) 

De preses opent de vergadering met het lezen van Jesaja 40:1-11, waarna hij een 

korte overdenking houdt, naar aanleiding van dit Schriftgedeelte. 

Vervolgens wordt Psalm: 72: 10 gezongen, waarna de preses voorgaat in gebed. 

 

2. Onderzoek van de geloofsbrieven (art. 32 KO)  

Vanuit de DGK Dalfsen zijn als afgevaardigden aanwezig dominee E. Heres en 

broeder B. Lourens, beiden als primi, 

vanuit DGK Lansingerland de broeders A. van Egmond en J.D. Groendendijk, beiden 

als primi, 

vanuit DGK te Amersfoort e.o. de broeders J.H.P Ensing en H.C. de Marie, beiden als 

primi, 

vanuit DGK te Zwolle e.o. broeder E. Korevaar en T.M. de Marie, beiden als primi. 

Alle geloofsbrieven worden in orde bevonden en geen van de afgevaardigden heeft 

een instructie van zijn kerkenraad meegekregen 

 

3. Constituering van de classis:  

  - preses :  broeder T.M. de Marie, uit DGK te Zwolle e.o. 

  - scriba :  broeder H.C. de Marie, uit DGK te Amersfoort e.o. 

  - assessor: dominee E. Heres, uit DGK Dalfsen. 

  

4. Vaststelling van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Notulen 

a. De notulen van de voortgezette vergadering van de classis op 7 november 2020 

worden vastgesteld. 

b. Er zijn geen te behandelen zaken uit deze notulen 

 

6. Uitgegane stukken: 

- Benoemingsbrieven deputaten volgens art. 11 Huishoudelijke Regeling (18) 

- Benoemingsbrieven examinatoren 07-11-2020 (2) 

- Brief aan br. P. Heres – plaats en datum preparatoir examen 

- Brief aan deputaten Voorbereiding classicale examens – plaats en datum preparatoir      

     examen                                

 

7. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken te melden. 

 

8. Instructies en voorstellen. 

Er zijn geen instructies, of voorstellen te bespreken. 



  

9. Rapporten 

Er zijn geen rapporten te bespreken. 

 

10. Rondvraag naar art. 41 KO 

Tijdens deze rondvraag wordt gevraagd hoe het er voor staat met het 

beroepingswerk in de 2 vacante gemeenten in de classis. 

Ook wordt gevraagd hoe omgegaan wordt met de “brandbrief” van de deputaten van 

de Opleiding tot de Dienst Des Woords, die is gestuurd omdat er geen student op de 

opleiding is op dit moment. 

 

11. Persoonlijke rondvraag 

Bij dit onderdeel wordt gevraagd hoe de kerkvisitaties dit jaar georganiseerd worden. 

Dominee S. de Marie is benoemd als samenroeper van de kerkvisitatoren. 

De preses zal bij hem hierover navraag doen. 

 

12. Aanwijzing van de samenroepende kerk en het moderamen, alsmede de vaststelling van 

plaats en tijd van de vergaderingen in 2021. Voorstel: 

 

Datum Preses Scriba Assessor 

11-mrt Amersfoort Dalfsen Lansingerland 

10-jun Dalfsen Lansingerland Zwolle 

9-sep Lansingerland Zwolle Amersfoort 

9-dec Zwolle Amersfoort Dalfsen 

 

Dit voorstel wordt aangenomen. 

 
13. Vaststelling van de zaken ter vermelding in kort verslag 

Alles kan in het kort verslag. 
 
14. Vaststellen archiefstukken  

- De geloofsbrieven 

- De notulen van de voortgezette vergadering van de classis op 7 november 2020 

 

15. Censuur naar art. 48 KO 

Deze rondvraag wordt gehouden, maar niemand maakt hier gebruik van. 

 

16. Dankgebed door assessor en sluiting van de vergadering door de preses. 
Gezang 7: 4 wordt gezongen. 
De assessor gaat voor in dankgebed. 
De preses sluit de vergadering. 
 
 
 

Namens de classis Zuid-West d.d. 10 december 2020. 
scriba: H.C. de Marie 
 


