Kort verslag van de vergadering van de classis Zuid-West, gehouden op 12 maart 2020
1.

Opening namens de samenroepende kerk
De vergadering wordt namens de samenroepende kerk, DGK Amersfoort, geopend door br. H.C.
de Marie. Hij laat zingen ps. 19: 4 en 5 en leest 1 Thess 5: 12-28. Hij gaat voor in gebed. Hij
spreekt een kort meditatief woord uit over het gelezen gedeelte.
Iedereen wordt welkom geheten.

2.

Onderzoek van de geloofsbrieven
Aanwezig zijn de volgende broeders: als primi br. H.C. de Marie (E) en H.C. de Marie (L) namens
DGK Amersfoort,, ds. E. Heres en br. B. Lourens namens DGK Dalfsen, ds. C. Koster en br M.O
Houweling namens DGK Lansingerland, br. H.J. Mooibroek en br. A. Neelis 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 en als primus
vertegenwoordigd. De geloofsbrief van DGK Dalfsen bevat een instructie.

3.

Constituering van de classis:
- preses: DGK Amersfoort
- scriba: DGK Dalfsen
- assessor: DGK Lansingerland

4.

De agenda wordt vastgesteld.

5.

De notulen van de vorige classis (12 december 2019) worden vastgesteld en getekend.

6.

Behandeling van zaken uit deze notulen
Geen bijzonderheden.

7.

Uitgegane stukken:
1. Benoemingsbrief van br. Korevaar. (conform benoeming 12-12-2019.)

8.

Ingekomen stukken:
1. Financieel Jaarverslag 2019 en begroting 2020 classis Zuid-West.
De classis gaat akkoord met jaarrekening en begroting. Het quotum wordt vastgesteld op
€1,30 per ziel.
2. De kascontrole is uitgevoerd door br. Koster en br. Mooibroek (DGK Zwolle). Alles is in orde
bevonden en de quaestor wordt decharge verleend.
3. Een aantal wijzigingen in het Huishoudelijke Regeling Classis ZW, op voorstel van de kerk van
Lansingerland wordt doorgevoerd.
4. Een brief van DGK Dalfsen aan classis ZW betreffende instelling van een deputaatschap
zending en evangelisatie.

9.

Instructies en voorstellen.
a Regeling voor spreekconsent voor studenten.
Het blijkt dat de regeling voor het spreekconsent van studenten niet is opgenomen in de
regeling van deputaten voorbereiding classicale examens.
De regeling wordt na enkele aanpassingen vastgesteld. Hij wordt ingevoegd als bijlage bij de
huishoudelijke regeling van de classis.
b. Voorstel van DGK Dalfsen om de GS Lutten te verzoeken om te komen tot de instelling van
een deputaatschap Zending en Evangelisatie.

Het betreft meer een studie deputaatschap dan dat er zelf initiatieven worden ontwikkeld
om projecten in het buitenland op te zetten. Er hoeft dan als zodanig geen quotum aan
gehangen te worden.
Het voorstel wordt positief ontvangen en zal via de scriba aan de samenroepende kerk (DGK
Lutten) ter hand worden gesteld.
c. De kerkenraad van DGK Dalfsen heeft via de geloofsbrief meegegeven een instructie
meegegeven waarin aan de classis gevraagd wordt in te stemmen met het besluit van de
kerkenraad van Dalfsen om zijn predikant, ds. E. Heres toestemming te geven om hulp te
bieden aan de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)(voortgezet) Bunschoten-Spakenburg.
Omdat dit een zaak is die bij de kerkenraden wel enige voorbereiding vergt, wordt het besluit
hierover genomen op een voortgezette vergadering.
11. Rondvraag naar art. 41 KO
DGK Lansingerland vraagt de classis om adviezen met betrekking tot het houden van
erediensten, nu van regeringswege bijeenkomsten van meer dan 100 personen is verboden.
DGK Lansingerland dankt voor de aangedragen adviezen. Vanuit de classis worden verschillende
mogelijkheden aangedragen.
12. Persoonlijke rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
13. Aanwijzing van de samenroepende kerk en het moderamen, alsmede de vaststelling van plaats
en tijd van de volgende vergadering: 11 juni 2020.
DGK Dalfsen is de samenroepende kerk:
Het moderamen zal als volgt zijn samengesteld:
Preses : DGK Dalfsen
Scriba : DGK Lansingerland
Assessor : DGK Zwolle
14. Zaken ter vermelding in kort verslag worden voorbereid door het moderamen.
15. De stukken voor het archief worden vastgesteld.
16. Censuur naar art. 48 KO, deze wordt gehouden
17. Na het zingen van psalm 19:6 en dankgebed waarin de assessor, ds. C. Koster, voorgaat schorst
de preses de vergadering.

