Kortverslag classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken in Nederland
Donderdagavond 10 juni 2021 in Ons Huis, zeeweg 100 in Ermelo
Opening
De vergadering wordt namens de samenroepende kerk, DGK Dalfsen, op christelijke wijze
geopend door ds. E. Heres. Iedereen wordt welkom geheten. Aanwezig zijn de volgende
broeders: br. J.C. de Marie en br. A.J. Drijfhout namens DGK Amersfoort, ds. E. Heres en
br. B. Lourens namens DGK Dalfsen, ds. C. Koster en br. A. van Egmond namens DGK
Lansingerland en br. E. Korevaar en br. K.J. Trip namens DGK Zwolle.
De afgevaardigden van de samenroepende kerk onderzoeken de geloofsbrieven en
rapporteren dat alle geloofsbrieven in orde zijn bevonden. De classis wordt geconstitueerd,
de preses is ds. E. Heres, ds. C. Koster is scriba en br. E. Korevaar assessor.
Notulen en Post
De notulen van de vorige classis op dd. 10 december 2020 en de buitengewone classis van
8 mei 2021 worden vastgesteld en getekend. Er zijn verschillende stukken ingekomen:
twee brieven van Classis N-O, wordt kennis van genomen. Financieel jaarverslag 2020
begroting 2021 classis Zuidwest. Een email, waarin de classis Z-W erop attent wordt
gemaakt dat classis Z-W de kascontrole moet doen voor de ODDW. DGK Zwolle zal hier
zorg voor dragen. Verslag kascontrole financieel jaar 2020 DGK Lansingerland. Een brief
van DGK Lutten ivm afvaardiging naar de generale synode te Lutten september 2021 en
een overzicht van de reeds binnengekomen stukken. Een brief van DGK Lutten ivm
beëindiging uitgebreid consulentschap ds. E. Heres, wordt kennis van genomen.
Bespreking
Het financieel jaarverslag van 2020 wordt toegelicht door de quaestor br. E. Korevaar en
vervolgens in bespreking gegeven. De kascontrole wordt voorgelezen. Besloten wordt om
het voorstel van de quaestor over te nemen en het quotum te handhaven op 1,30 per ziel.
Br. Korevaar wordt hartelijk bedankt voor zijn werk in dezen.
Door ds. S. de Marie en ds. C. Koster is kerkvisitatie gehouden bij DGK Dalfsen, het verslag
hiervan wordt voorgelezen in de vergadering. Naar aanleiding van de kerkvisitatie wordt
er kort doorgesproken over de wijze van viering van het avondmaal in de kerken van het
ressort. De overige kerkvisitaties zullen zo spoedig mogelijk plaatsvinden.
Er wordt doorgesproken over de afvaardiging van de classis Z-W naar de generale synode
te Lutten op 25 september 2021. Besloten wordt om ds. E. Heres, ds. C. Koster, brs. A.
van Egmond, K.J. Trip, B. Lourens en F.W. Velthuis als primi af te vaardigen, alle primi zijn
op dit moment ambtsdrager. En de brs. C. Houweling en M.W. Menninga, deze zijn alle
twee oud-ouderlingen, M.O. Houweling, E. Korevaar, D. van Pijkeren en P. Dijkstra, welke
alle vier ambtsdrager zijn, als secundi.
Afsluiting
De rondvraag naar art. 41 KO, persoonlijke rondvraag en censuur naar art. 48 KO worden
gehouden. De volgende vergadering zal DV 9 september 2021 plaatsvinden in Ons Huis in
Ermelo, DGK Lansingerland is dan de samenroepende kerk. De vergadering wordt op
christelijke wijze gesloten.

