Kort verslag van de voortgezette vergadering van de
classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden op
woensdagavond 5 oktober 2022
te Ermelo, locatie ‘Ons Huis’, Zeeweg 100.

1.

Heropening door de preses
De preses van deze classis, ds. C. Koster heropent de vergadering, en leest 2 Samuël 5:1-10. In
het kader van de eenheid van het lichaam van Christus. Psalm 133:1-3 wordt gezongen en de
preses gaat voor in gebed.

2.

Presentie
Aanwezig zijn de:
brs. A. Drijfhout en J.C. de Marie
brs. D. Van Pijkeren en F.W. Velthuis
brs. ds. C. Koster en J.P.A. Bazuin
brs. ds. P. Heres en T.M. de Marie
brs. P. Voshol, L.G. Voorberg en P. van de Akker
brs. ds. M. Dijkstra, ds. E. Heres en P. Van Pijkeren

van DGK Amersfoort
van DGK Dalfsen
van DGK Lansingerland
van DGK Zwolle
van de HGK Rijnsburg
namens deputaten ACOBB

3.

Vaststelling van de agenda

4.

Notulen
De classis stelt zijn eigen notulen van 8 september 2022 vast.

5.

Uitgegane stukken:
Bedankbrief aan br. H.J. Mooibroek voor werkzaamheden binnen verschillende deputaatschappen

6.

Verzoeken HGK Rijnsburg e.o.
Het verzoek van de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. bestaat uit vijf onderdelen. De
preses ligt namens de classis toe wat het standpunt van de classis daarin is. Daarna krijgen de
aanwezigen van de HGK Rijnsburg de gelegenheid hierop te reageren. Vervolgens geven deputaten
ACOBB hun advies over de punten.
6.1 De mogelijkheid om zich aan te sluiten bij ons kerkverband, zodat de reeds verkozen
ambtsdragers bevestigd kunnen worden
De classis heeft met grote dankbaarheid uitgesproken dat zij ook de HGK Rijnsburg erkent als
kerk van Christus en dat zij van harte welkom is in het kerkverband.
6.2 De mogelijkheden m.b.t. het voorgaan van br. G. den Dulk
Drs. G. den Dulk gaat tot op heden met grote regelmaat voor in de samenkomsten van de HGK
Rijnsburg d.m.v. het spreken van een stichtelijk woord en is op deze manier van grote waarde
voor de HGK Rijnsburg. Hij heeft een theologische opleiding afgerond in Kampen en heeft jaren
preekbevoegdheid gehad binnen de GKv. Binnen DGK is er geen regeling voor een dergelijk
spreekconsent. Alles overziende accepteert de classis deze ‘historisch uit de nood geboren
praktijk’ van het voorgaan van br. den Dulk in Rijnsburg. De classis geeft toestemming dat br.
den Dulk in HGK Rijnsburg een stichtelijk woord mag spreken, maar niet in andere kerken van
de classis. Binnen de classis is het voornemen om zich tot de eerstvolgende generale synode te
wenden om deze situatie officieel vorm te geven met een regeling, zodat br. den Dulk dan wel
zou kunnen voorgaan in heel het kerkverband.
6.3 Afspraken m.b.t. Gereformeerd Kerkboek, Bijbelvertaling en kerkorde
Op dit punt waren er tot op heden enkele verschillen, maar de classis constateert met
dankbaarheid dat de HGK Rijnsburg de praktijk uit het kerkverband overneemt.
6.4 Het voorgaan van predikanten uit andere kerkverbanden
De classis besluit:
1. In te stemmen met het verzoek dat ds. H.Sj. Wiersma (predikant in de HGK BunschotenSpakenburg) bij wijze van uitzondering voor kan blijven gaan in de kerk te Rijnsburg. Dit
voorgaan heeft het karakter van een stichtelijk woord.

2. In te stemmen met het verzoek dat bestaande preekafspraken met GKN-predikanten
gehandhaafd kunnen worden. Ook dit voorgaan heeft het karakter van een stichtelijk woord.
Nieuwe preekafspraken met predikanten uit de GKN worden niet gemaakt.
Gronden:
1. Ds. H.SJ. Wiersma heeft een belangrijke rol gespeeld in de vorming van de gemeente te
Rijnsburg. In dit stadium zou het een miskenning zijn van deze band als zijn voorgaan niet meer
werd toegestaan.
2. De HGK Bunschoten-Spakenburg zoekt de kerkelijke eenheid met DGK, maar is in afwachting
van eenwording tussen DGK en de GKN. Daarin heeft zij een andere positie dan de GKN.
3. Het annuleren van de reeds ingeplande preekbeurten van GKN-predikanten zou onbehoorlijk
zijn, aangezien er is tot nu toe dankbaar gebruik gemaakt is van hun diensten in Rijnsburg.
4. Dat de reeds ingeplande preekbeurten van GKN-predikanten gehandhaafd blijven doet ook
een appel op de GKN om snel te komen tot kerkelijke eenheid, aangezien de arbeid van hun
predikanten niet wordt miskend.
5. In beide besluiten is het voorgaan niet voluit bediening van de verzoening op basis van de
kerkordelijke afspraken. Het spreken van een stichtelijk woord wordt bij uitzondering
geaccepteerd, met op de achtergrond het vertrouwen op een zuivere Woordbediening. De
sacramentsbediening is in beide besluiten uitgesloten, omdat dit onderdeel is van kerkelijke
erkenning. Alleen predikanten van DGK kunnen de sacramenten bedienen in HGK Rijnsburg.
6.5 Actief vrouwenstemrecht
In de HGK Rijnsburg is de pre-kerkenraad verkozen door zowel mannelijke als vrouwelijke leden.
Dit zogenoemde actief vrouwenstemrecht is tot op heden praktijk. Van weerskanten wordt
uitgesproken dat het wel of niet hebben van actief vrouwenstemrecht geen ‘breekpunt’ is. Wel
spreekt de classis uit dat het goed zou zijn als de HGK Rijnsburg zich aansluit bij de praktijk
binnen DGK. De HGK Rijnsburg gaat de bespreking terugkoppelen aan de gemeente en zal de
classis op de hoogte stellen.
Op grond van het besprokene zou de HGK Rijnsburg welkom geheten kunnen worden in de classis
van december 2022 als kerk die onderdeel uitmaakt van DGK. Als de gemeente te Rijnsburg
hiermee instemt, dan kan deze samenwerking direct praktijk worden en kan Rijnsburg een verzoek
tot instituering doen uitgaan naar een naburige gemeente. Besloten wordt om een bericht op te
stellen om de kerken op de hoogte te stellen dat er concreet zicht is op kerkelijke eenheid, zodat er
plaatselijk ook gedankt kan worden. Als de pre-kerkenraad na contact met de gemeente besluit
ergens op terug te komen, dan kan deze classis op korte termijn nog samenkomen vanwege een
provisorische sluiting.
7.

Benoeming deputaat Appèlzaken van de classis ZW
Volgens artikel 11 van de huishoudelijke regeling wordt ds. E. Heres als deputaat Appèlzaken
(primus) door de classis benoemd.

8.

Persoonlijke rondvraag wordt gehouden

9.

Aanwijzing van de samenroepende kerk
DGK Zwolle is samenroepende kerk voor de classis op 8-12-2022 in Ermelo, Zeeweg 100,
aanvang 19:30 uur. Preses: Zwolle, scriba: Amersfoort, assessor: Dalfsen

15. Censuur naar art. 48 KO, deze wordt gehouden.
16. Sluiting
We zingen gezang 31:1 en 3 waarna de assessor voorgaat in dankgebed. De preses sluit de
vergadering op provisorische wijze, om indien nodig op verzoek van de HGK Rijnsburg opnieuw
samen te komen.

