
              

 

Kort verslag Classis ZW d.d. 17 september 2020 
 
 

Opening   
De vergadering wordt geopend door ds. C. Koster namens de samenroepende kerk, hij leest 1 
Timotheüs 6: 11-16, laat zingen Psalm 1: 1 en gaat voor in gebed.  Iedereen wordt hartelijk welkom 
geheten.   
 
Aanwezig zijn de brs. J.H.P. Ensing en 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 J.D. Groenendijka namens DGK    
te Lansingerland, H.J. Heres en H.A. Mooibroek 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 wordt nog één in gekomen stuk toegevoegd. 
De notulen van 11 juni worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. 
 
Correspondentie 
Van DGK Lansingerland een voorstel voor wijziging van de Huishoudelijke Regeling en een overzicht 
van de benoemingen van het afgelopen jaar.   
Een schrijven van deputaten Voorbereiding Classicale examens met het verzoek voor het preparatoir 
examen van br. P. Heres.  
 
Rapporten 
Er zijn geen rapporten te behandelen. 
 
Kerkvisitatie 
In de afgelopen periode zijn er geen visitaties geweest en nu nog niet opgepakt vanwege de 
coronacrisis. Afgesproken wordt om dit seizoen de kerkvisitaties weer te laten plaatsvinden. 
 
Benoeming deputaten volgens art. 11. Huishoudelijk Regeling 
Door de classis worden de volgende personen herbenoemd: 
Br. E. Korevaar als quaestor. 
DGK Lansingerland 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. 
De brs. E. Korevaar (tot dec. 2020) H.J. Mooibroek voor de voorbereiding van examens. 
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.  
                        
Vaststellen wijziging Huishoudelijke Regeling 
De voorgestelde en besproken wijzigingen worden vastgesteld. 
 
Verzoek preparatoir examen br. P. Heres 
Met dankbaarheid wordt gememoreerd dat br. P. Heres dinsdag 15-09-2020 succesvol de Opleiding 
tot de Dienst des Woords heeft afgerond. De deputaten Voorbereiding classicale examens delen mee 
dat br. Heres verzoekt hem het preparatoir examen af te nemen, teneinde om langs deze weg 
beroepbaar gesteld te worden in de kerken. De benodigde stukken (verklaring behalen ODDW; 
verklaring omtrent spreek-consent; attestaties van de kerken tot welke de examinandus de laatste 
twee jaren behoorde) zijn aanwezig. Door de classis wordt het verzoek ingewilligd. Het examen zal 
worden afgenomen in een voortgezette vergadering van de classis op DV zaterdag 7 november 2020. 
De deputaten en de kerkenraden worden geïnformeerd. Voor het preparatoir examen worden 
benoemd als examinatoren voor de onderscheiden vakken: 
Oude testament: ds. H.G. Gunnink 



              

Nieuwe Testament: ds. E. Heres 
Dogmatiek: ds. H.W. van Egmond 
Kennis en inhoud heilige Schrift: ds. C. Koster 
         
Rondvraag, censuur naar art. 48 en sluiting 
De rondvraag naar art. 41 en de persoonlijke rondvraag worden gehouden. De volgende vergadering 
zal in voorgezette zitting plaatsvinden op DV zaterdag 7 november 2020. DGK Zwolle e.o. wordt 
aangewezen als samenroepende kerk voor de volgende classisvergadering die D.V. gehouden zal 
worden op: donderdag 10 december 2020 om 19.30 uur in het wijkgebouw “Ons Huis”, Zeeweg 100 te 
Ermelo. Het moderamen zal als volgt samengesteld zijn: preses DGK Zwolle, scriba DGK Amersfoort 
en de assessor DGK Dalfsen. 
De afgevaardigden krijgen de mogelijkheid censuur te oefenen naar art. 48 KO. Hier wordt geen 
gebruik van gemaakt. De assessor laat zingen Psalm 146: 4 en gaat voor in dankgebed, waarna de 
preses de vergadering schorst. 

  
 
 
 

 
 
 
 


