
Kort verslag van de vergadering van de classis Zuid-West van De Gereformeerde 
Kerken in Nederland, gehouden op donderdag 8 december 2022  

te Ermelo, locatie ‘Ons Huis’, Zeeweg 100. 
 

1. Opening door de samenroepende kerk (art. 29 KO) 

Ds. P. Heres opent de vergadering, namens de samenroepende kerk DGK Zwolle, door het lezen 
van Mattheüs 25:1-13. In het kader van advent hebben we als kerkenraden de taak om de 
gemeente op te roepen gereed te zijn voor de wederkomst van Christus. We zingen vervolgens 
Gezang 13:5 en 6, waarna ds. P. Heres voorgaat in gebed.  
 

2. Onderzoek van de geloofsbrieven (art 32 KO) 
Aanwezig zijn:  
Namens De Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o., als primi br. J. Bruijn en br. A.J. Drijfhout  
Namens De Gereformeerde Kerk te Dalfsen, als primi br. F.W. Velthuis en br. G. Brinkman 
Namens De Gereformeerde Kerk te Lansingerland, als primi ds. C. Koster en br. J. Houweling 
Namens De Gereformeerde Kerk te Rijnsburg, als primi br. P. van den Akker en br. E. Fakkel 
Namens De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o., als primi ds. P. Heres en br. H.J. Folkers 
 
De geloofsbrief van DGK Rijnsburg bevat een tweetal instructies. Zij vraagt de classis om 
toewijzing van een consulent en een genabuurde kerk. Dit wordt geagendeerd bij punt 8 
Rapporten. Na onderzoek wordt gerapporteerd dat alle geloofsbrieven in orde zijn bevonden en 
alle afgevaardigden wettig vertegenwoordigd zijn.  
 

3. Constituering van de vergadering 
- Preses:  ds. P. Heres, uit DGK Zwolle e.o. 
- Scriba:  br. J. Bruijn, uit DGK Amersfoort e.o. 
- Assessor: br. F.W. Velthuis, uit DGK Dalfsen 

 
4. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.  
 

5. Notulen 
De notulen van de (voortgezette) classisvergadering op 5 oktober 2022 worden vastgesteld en 
ondertekend. De preses spreekt namens de classis grote dankbaarheid uit dat DGK Rijnsburg nu 
ook onderdeel uitmaakt van het kerkverband. 
 

6. Ingekomen stukken 

- Brief d.d. 20 oktober 2022 van HGK Rijnsburg met verzoek tot aansluiting bij DGK en 
instituering, zo de Heere wil, op 30 oktober 2022. 

- Brief d.d. 28 november 2022 van OASIS Data & Document Management over 14,3% 
prijsindexatie t.b.v. archiefopslag.   
 

7. Uitgegane stukken 
- Benoemingsbrief aan deputaten. 
- Persbericht aan kerken inzake aansluiting HGK Rijnsburg en instituering.  

 
8. Rapporten 

Het bedrijf OASIS Data & Document Management draagt zorg voor de archiefopslag van de 
classis. Deze tariefstijging wordt ter kennisgeving aangenomen. Vanwege de toetreding van DGK 
Rijnsburg tot de classis Zuid-West dient het Huishoudelijk reglement hierop te worden aangepast. 
Tevens verzoekt DGK Rijnsburg de classis voor toewijzing van de naburige kerk (artikel 17). De 
classis besluit om dit te doen op basis van alfabetische volgorde: Als naburige kerken gelden ten 
opzichte van elkaar: Amersfoort e.o. van Dalfsen; Dalfsen van Lansingerland; Lansingerland van 
Rijnsburg; Rijnsburg van Zwolle e.o.; Zwolle e.o. van Amersfoort e.o. Tevens wordt ds. C. Koster 
als consulent aangewezen van DGK Rijnsburg.  
 

 



9. Kerkvisitatie 
Er is geen kerkvisitatie te rapporteren. 
 

10. Rondvraag naar art. 41 KO  
DGK Rijnsburg is dankbaar dat de ambtelijke diensten voortgang mogen hebben tot opbouw van 
de gemeente en tot eer van de Heere. Met grote dankbaarheid aan de Heere mag dit voortgang 
krijgen. De afgevaardigden van DGK Zwolle geven een update over de contacten met een 
initiatiefgroep in ’t Harde en vragen om advies. Hierover wordt verder doorgesproken.  
 

11. Persoonlijke rondvraag 

Onlangs is overleg geweest van deputaten ACOBB met de GKv Capelle Noord (dolerend). Dit 
was een goed overleg met een wens om dit contact te blijven onderhouden.  
 

12. Aanwijzen van samenroepende kerk en moderamen, en vaststellen van plaats en tijd van 

de volgende vergadering 

DV 16 maart 2023 om 19.30 uur in Ermelo, Zeeweg 100, preses: DGK Amersfoort e.o., scriba: 

DGK Dalfsen, assessor: DGK Lansingerland. Voor de vergaderingen in 2023 zijn de volgende 

data vastgesteld: 16 maart, 8 juni, 7 september en 7 december.  

 

13. Vaststellen punten kort verslag en archief 
Ondertekening van het aangepast huishoudelijk regelement zal op de volgende vergadering 
plaatsvinden.  
 

14. Censuur volgens art. 48 KO, deze wordt gehouden. 
 

15. Dankgebed en sluiting 

De assessor, br. Velthuis, gaat voor in dankgebed, waarna de preses de vergadering sluit. 


