Kort verslag classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken in Nederland
Datum: donderdag 9 september 2021. Locatie: ‘Ons Huis’, Zeeweg 100 te Ermelo
Opening
Ds. C. Koster opent de vergadering, namens de samenroepende kerk DGK Lansingerland, door
het lezen van Ruth 1 waarna hij hierover een korte overdenking uitspreekt. Vervolgens wordt
Psalm 2:2 gezongen waarna ds. C. Koster voorgaat in gebed. Iedereen wordt welkom geheten.
In het bijzonder ook de deputaten ad art. 49.
Aanwezig zijn: br. J.C. de Marie en br. J. Bruijn namens DGK Amersfoort e.o..
Ds. E. Heres en br. P. Dijkstra namens DGK Dalfsen. Ds. C. Koster en br. M.O. Houweling
namens DGK Lansingerland. Ds. P. Heres en br. T.M. de Marie namens DGK Zwolle e.o.. De
geloofsbrieven worden in orde bevonden. De geloofsbrief van DGK Dalfsen bevat een instructie
welke wordt geagendeerd. De vergadering wordt geconstitueerd, de preses is ds. C. Koster, de
scriba is br. T.M. de Marie en de assessor is br. J. Bruijn.
De agenda wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.
De notulen van de classisvergadering op 10 juni 2021 worden vastgesteld.
Ingekomen stukken
Brief d.d. 30 juli 2021 van DGK Dalfsen met het verzoek om ds. E. Heres op de meest
eervolle wijze van zijn dienst in de classis Zuid West te ontslaan.
Vertrouwelijke bijlage van DGK Dalfsen bij zijn verzoek inzake ds. E. Heres met details over
opbouw emeritaatsuitkering; ter inzage voor het moderamen tijdens de classisvergadering.
Uitnodiging van DGK Dalfsen voor het bijwonen van de afscheidsdienst van ds. E. Heres
op zondag 12 september.
Uitgegane stukken
13 Benoemingsbrieven inzake afvaardiging naar de komende generale synode.
Kort verslag van de vergadering van de classis Zuid-West op 10 juni jl..
Behandeling van ingekomen stukken
Emeritaat ds. E. Heres
DGK Dalfsen verzoekt de classis Zuid-West om ds. E. Heres van zijn dienst in de classis op de
meest eervolle wijze, met ingang van 13 september 2021, te ontslaan.
De classis besluit, n.a.v. positief advies van deputaten ad art. 49, het om ds. E. Heres, met
ingang van 13 september a.s. emeritaat te verlenen. De akte van emeritus-verklaring wordt
getekend en overhandigd. Daarna richt de preses enkele woorden van dank aan ds. E. Heres
i.v.m. zijn afscheid van de classis. In dankbaarheid aan de Here wordt teruggeblikt op het werk
dat ds. E. Heres heeft mogen verrichten ten dienste van de kerk van Christus. Met dankbaarheid
wordt ook teruggekeken op de goede en broederlijke samenwerking met de classis Zuid-West
van DGK sinds eind 2012. Namens de classis wenst de preses ds. E. Heres een goede tijd van
emeritaat toe onder de zegen van de Here en kracht en wijsheid bij zijn werkzaamheden binnen
het kerkverband.
Ds. E. Heres dankt voor de goede woorden van de preses en geeft aan met veel dankbaarheid
terug te kijken op wat hij in de afgelopen (ruim) 8 jaar op classicaal niveau heeft mogen beleven.
Met dankbaarheid en vreugde kijkt hij terug op de broederlijke sfeer op de classis, ook in tijde van
lastige vraagstukken. Ds. E. Heres dankt de classis voor zijn medewerking aan het verlenen van
emeritaat. Hij beveelt heel het kerkverband toe aan de goede zorg van de grote Herder die wij
verwachten en verwijst daarbij naar Openbaring 3:11. De vergadering zingt ds. E. Heres staande
Psalm 134:3 toe. De preses bedankt deputaten ad art. 49 KO voor hun adviezen en hun komst,
daarna verlaten deputaten de vergadering.
In de afscheidsdienst op DV 12 september a.s. zal de classis vertegenwoordigd worden door
twee broeders uit DGK Amersfoort.
.

De kerkenraad van DGK Dalfsen verzoekt de classis Zuid-West, om ds. E. Heres als consulent
voor de aankomende vacante gemeente te Dalfsen aan te wijzen. Ds. Heres heeft hierin
bewilligd. De classis besluit aan dit verzoek te voldoen en dankt ds. E. Heres voor zijn bereidheid
hiervoor.
Benoeming van deputaten
Door de classis worden deputaten benoemd, met de duur van een jaar, voor de volgende
taken/opdrachten: een questor; een kerk voor de kascontrole van de classis, vier deputaten
kerkvisitatie, twee deputaten voorbereiding classicale examens, vijf examinatoren, twee
deputaten hulpbehoevende kerken, een kerk voor het nazien van het archief, een adresvoerende
kerk, een archivaris, twee kerken voor een classis contracta en zes deputaten appèlzaken.
Afsluiting
De rondvraag naar art. 41 KO wordt gehouden. Vanuit de kerk van Zwolle e.o. wordt met
dankbaarheid gemeld dat de vacature van predikant is vervuld met het aantreden van ds. P.
Heres. Daarmee is het consulentschap dat ds. E. Heres vervulde tot een eind gekomen.
De persoonlijke rondvraag en censuur naar art. 48 KO worden gehouden.
De volgende vergadering zal DV 9 december 2021 plaatsvinden in ‘Ons Huis’, Zeeweg 100, te
Ermelo. DGK Zwolle is dan de samenroepende kerk.
De assessor gaat voor in dankgebed, waarna de preses de vergadering sluit.
Namens de classis Zuid-West d.d. 9 september 2021. Scriba: T.M. de Marie.

