
Kortverslag classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken in Nederland 
Donderdagavond 11 juni 2020 te Zwolle, de Hoeksteen, Scheldelaan 141 
 
Opening 
De vergadering wordt namens de samenroepende kerk, DGK Dalfsen, geopend door ds. E. 
Heres door te laten zingen Psalm 122:1, gebed en het lezen van 1 Thess. 1:1-10, waarover 
hij een kort meditatief woord uitspreekt. Aanwezig zijn de volgende broeders: als secundus 
br. H.C. de Marie (E) en als primus H.C. de Marie (L) namens DGK Amersfoort, als primi 
ds. E. Heres  en br. B. Lourens namens DGK Dalfsen, als primi ds. C. Koster en br. A. van 
Egmond namens DGK Lansingerland, als primi br. L. Kampinga en T.M. de Marie namens 
DGK Zwolle. De afgevaardigden van de samenroepende kerk onderzoeken de 

geloofsbrieven en rapporteren dat alle geloofsbrieven in orde zijn bevonden. Alle 
afgevaardigden zijn wettig vertegenwoordigd. De classis wordt geconstitueerd, de preses 
is ds. E. Heres, ds. C. Koster is scriba en br. T.M. de Marie is assessor.  
  
Vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de vorige classis op dd. 12 maart 
2020 worden vastgesteld en getekend. Er zijn twee zaken die nog bespreking behoeven. 
Het bijwerken van de huishoudelijke regeling door ds. C. Koster. Hij zal dit meenemen voor 
de volgende classis.  
 
Hersteld Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg 
Het andere onderwerp is het verzoek van DGK Dalfsen om instemming van de classis te 
krijgen om steun te verlenen aan de Hersteld Gereformeerde Kerk te Bunschoten-
Spakenburg. Deze gemeente ziet zichzelf als geïnstitueerde kerk, en de laatste informatie 

is dat ze binnenkort willen starten met het beleggen van kerkdiensten in Eemdijk. Vanwege 
de coronamaatregelen hebben deputaten ACOBB nog niet vergaderd en hierin niet kunnen 
adviseren, zoals de vorige classis beoogde. De instructie van DGK Dalfsen blijft hetzelfde: 
dat de classis wordt geïnformeerd over en verzocht wordt om instemming met het 
voorgaan van ds. E. Heres in de erediensten van de Hersteld Gereformeerde Kerk te 
Bunschoten-Spakenburg. 
 
In de bespreking wordt aangegeven dat het belangrijk is dat het hier om een gemeente 
gaat die vanuit principiële moeite breekt met de GKV. Een gemeente met wie wij zeer 
verwant zijn. Deze situatie is te beschouwen als een interim situatie, waarin we hen nu 
juist steun moeten geven. Verder heeft de kerkenraad van Dalfsen een concreet 
hulpverzoek gekregen en wilde de kerkenraad deze hulp niet geven buiten de classis om. 
Het zou goed zijn als op korte termijn de deputaten van DGK en GKN met elkaar spreken 
over deze gemeente, om hierin samen te werken. Ds. Wiersma gaat sinds kort niet meer 

voor in GKV kerken, omdat de kerkenraad van de GKV heeft vastgesteld dat ds. Wiersma 
zich metterdaad onttrokken heeft. Dat betekent ook dat hij niet meer mag preken in dat 
kerkverband.  
 
In de besluitvorming stemt de vergadering unaniem in met het verzoek van DGK Dalfsen, 
waarbij het dan gaat om het spreken van een stichtelijk woord. 
 
Dit besluit zal ter informatie worden toegestuurd aan de Classis NO en ACOBB. 
 
Post 
Er is één uitgegaan stuk, naar de samenroepende kerk van de GS Lutten. 
En twee ingekomen stukken, namelijk een brief van LRCA en het rapport van de deputaten 
appelzaken.  

 
Adviesvraag LRCA 
De hartelijke dank wordt uitgesproken richting de deputaten appelzaken, over hun helder 
rapport en advies over een vertrouwelijke zaak in die gemeente. Na een korte bespreking 



wordt unaniem ingestemd met het advies van de deputaten appelzaken. De scriba zal een 
brief opstellen richting LRCA. 
 
Sluiting 
De rondvraag naar art. 41 KO en de persoonlijke rondvraag worden gehouden. De volgende 
vergadering zal DV 17 september 2020 plaatsvinden in Ons Huis in Ermelo en DGK 
Lansingerland is de samenroepende kerk. Er wordt censuur naar art. 48 KO gehouden. Na 
het zingen van psalm 122:3 en dankgebed waarin de assessor voorgaat sluit de preses de 
vergadering. 


