Kor verslag van de vergadering van de
classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden op
donderdagavond 10 maart 2022
te Ermelo, locatie ‘Ons Huis’, Zeeweg 100.

1.

Opening door de samenroepende kerk (art. 29 KO)
De preses van DGK Amersfoort, br. opent de vergadering, leest Matth. 24:1-14, laat zingen ps.
46:1,2 en gaat voor in gebed.
Hij spreekt enkele woorden naar aanleiding van het gelezen Schriftgedeelte.

2.

Onderzoek van de geloofsbrieven (art. 32 KO).
Aanwezig zijn brs. J.C. de Marie en J. Bruijn van DGK Amersfoort, brs. B. Lourens en F.W. Velthuis
van DGK Dalfsen, brs. ds. C. Koster en G.J. de Marie van DGK Lansingerland, de brs. ds. P. Heres en
E. Korevaar van DGK Zwolle.

3.

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

4.

De agenda wordt vastgesteld

5.

Notulen
a. De notulen van de classisvergadering van 9 september 2021 worden vastgesteld
b. Zaken uit deze notulen
Nar aanleiding van het verslag worden enkele zaken doorgesproken.

6.

Uitgegane stukken:
6.1 Benoemingsbrieven deputaten volgens art. 11 Huishoudelijke Regeling (17)
6.2 Bedankbrief aan br. B. Lourens voor werkzaamheden als kerkvisitator

7.

Ingekomen stukken:
7.1 Kascontrole ODDW en bibliotheek. Deze is uitgevoerd door E. Korevaar en J. Trip. 20182020. De financiële admiratie is op orde. Decharge wordt door de synode gedaan.
7.2 Kascontrole van de classis ZW is uitgevoerd door DGK Dalfsen.
Van DGK Dalfsen is bericht binnengekomen dat de kas van de classis is gecontroleerd en in
orde bevonden. De penningmeester wordt onder dank gedechargeerd.
Het overzicht van der financiën en de begroting worden toegelicht door de quaestor.
Quotum wordt gehandhaafd op € 1,30 per ziel.
7.3

Brief van DGK Zwolle aan classis ZW met het verzoek om instemming te betonen met het
beleid t.a.v. voorgaan in Katwijk. De classis neemt hier kennis van. Ook ds. Heres heeft
toestemming van zijn kerkenraad om daar voor te gaan naar analogie van de toestemming

aan HGK Bunschoten-Spakenburg.
De classis neemt met instemming hier kennis van.
Over de situatie in Bunschoten-Spakenburg (Hersteld Gereformeerde Kerk), en de contacten
met initiatiefgroepen die er zijn in Katwijk en ’t Harde wordt doorgesproken.
7.4
7.5

8.

Brief prijsindexering 4.7%. Hiervan wordt kennis genomen.
Er is een verzoek van DGK Zwolle om in contact te komen met de gemeente Mariënberg om
weer tot eenheid te komen. Opgemerkt wordt dat het wel een andere classis betreft, waar
ook het conflict is ontstaan. Het verzoek kan dan bij de classis Noord-Oost worden
neergelegd.

Instructies en voorstellen.
Geen

9. Rapporten
9.1 Kerkvisitatie bij de kerk van Zwolle
Br. J. Bruijn doet verslag.
Het bezoek is afgelegd door de brs. J. Bruijn en ds. C. Koster. De voltallige kerkenraad was
aanwezig.
10. Rondvraag naar art. 41 KO
De afgevaardigden van DGK Zwolle vragen advies over contacten die er zijn met een initiatiefgroep
in ’t Harde die DGK Zwolle heeft benaderd. Hierover wordt verder doorgesproken.
11. Persoonlijke rondvraag
Er wordt voorgesteld een brief naar HGK-BS te sturen met uitnodiging om zich aan te sluiten bij
DGK nu de eenheid GKN-DGK op zich laat wachten. Het moderamen stelt een conceptbrief op.
12. Aanwijzing van de samenroepende kerk en het moderamen, alsmede de vaststelling van
plaats en tijd van de vergaderingen in 2022. Volgens gebruikelijke planning:
Datum
Preses
Scriba
Assessor

16 juni
8 september
8 december

Dalfsen
Lansingerland
Zwolle

Lansingerland
Zwolle
Amersfoort

13. Vaststelling van de zaken ter vermelding in kort verslag
14. Vaststellen archiefstukken
15. Censuur naar art. 48 KO
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
16. Sluiting

Zwolle
Amersfoort
Dalfsen

De assessor geeft nog op om te zingen psalm 46:4 en gaat voor in dankgebed, waarna de preses
de vergadering sluit.

