Kort verslag classisvergadering DGK
regio Zuid-West Nederland
bijeen op donderdag 7 maart 2019 te Ermelo
met als samenroepende kerk DGK Amersfoort e.o.
OPENING, GELOOFSBRIEVEN EN AGENDA
Br. J. Bruijn opent de vergadering. Hij leest Efeze 4, 1-16, laat Psalm 34 vers 1 en 4
zingen en gaat voor in gebed.
De volgende broeders zijn aanwezig: br. H. C. de Marie en br. J. Bruijn (namens DGK
Amersfoort e.o.), ds. E. Heres en br. G. Veerman (namens DGK Dalfsen e.o.), ds. C.
Koster en br. H. Menninga (namens DGK Lansingerland e.o.) en ds. S. de Marie en br. H.
Snippe (namens DGK Zwolle e.o.). De afgevaardigden zijn wettig vertegenwoordigd, zo
blijkt uit de geloofsbrieven.
De geloofsbrief van DGK Zwolle e.o. bevat een instructie. Deze kerkenraad wil de classis
om advies vragen hoe te handelen als een gemeentelid nauwelijks de erediensten
bezoekt.
Br. E. Korevaar wordt in het bijzonder welkom geheten. Als penningmeester van de
classis regio Zuid-West Nederland zal hij tekst en uitleg geven bij de jaarstukken.
De vergadering stelt vast dat het moderamen van de vergadering bestaat uit de broeders
J. Bruijn, preses, G. Veerman, scriba en ds. C. Koster, assessor.
Aan de concept-agenda worden nog twee agendapunten toegevoegd.
NOTULEN VAN 16 DECEMBER 2018
De notulen van 16-12-2018 die al waren rondgestuurd en nagelopen op onjuistheden,
worden op deze vergadering zonder verdere wijzigingen vastgesteld en ondertekend door
preses en scriba. Br. J. Bruijn, die ook archivaris van de classis is, neemt de stukken mee
voor het archief.
Naar aanleiding van de notulen komen er nog enkele aandachtspunten aan de orde, zoals
de vergaderlocatie. Afgesproken wordt om de vergaderingen voor het seizoen 2019-2020
opnieuw in Het Dorpshuis te Ermelo te houden.
CORRESPONDENTIE
Classis Noord-Oost heeft twee brieven toegestuurd met de onderwerpen ‘uitspraak
inzake appelschriften’ en ‘publicatie van kort verslag’. Deze brieven worden voor
kennisgeving aangenomen.
De ingekomen financiële jaarstukken staan op de agenda. Zo ook het rapport van de

kascontrolecommissie.
Een broeder informeert de classis Zuid-West over zijn volgende stap inzake zijn
bezwaren over een publicatie en de opheffing van een gemeente. Deze brief wordt
besproken en voor kennisneming aangenomen. De betreffende broeder krijgt een brief
van de classis toegestuurd.
FINANCIELE JAARSTUKKEN EN RAPPORT KASCONTROLECOMMISSIE
De penningmeester, br. E. Korevaar geeft toelichting bij de jaarrekening 2018 en de
begroting van 2019. Hij merkt op dat de afgevaardigden maar weinig declareren. Het
saldo van de classis is iets toegenomen. Omdat meer buffer niet nodig is, wordt het
quotum € 1,30 per gemeentelid voor 2019.
Br. J. Bruijn en br. G.D. Ravensberg hebben de financiën over 2018 gecontroleerd. Zij
rapporteren dat de penningmeester juist heeft gehandeld, waarop de vergadering de
penningmeester decharge verleent.
IN COMITÉ
De kerkvisitatoren, ds. C. Koster en ds. S. de Marie zijn op 31 januari op bezoek geweest
bij DGK Dalfsen. Daarvan brengen zij vervolgens in comité verslag uit.
Een tweede onderwerp dat in comité wordt besproken, gaat over de instructie, die in de
geloofsbrief van DGK Zwolle stond vermeld. De adviezen over de omgang met een
gemeentelid, dat de kerkdiensten vaak verzuimt, die de vergadering ten berde brengt,
beloven de afgevaardigden mee te nemen naar de kerkenraad.
RONDVRAAG, CENSUUR NAAR ARTIKEL 48 KO EN SLUITING
Van de rondvraag naar artikel 41 van de kerkenorde maakt geen van de afgevaardigden
gebruik. Ook van de persoonlijke rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.
Op donderdag 6 juni zal de volgende classisvergadering plaatsvinden. DGK Dalfsen is dan
de samenroepende kerk, DGK Lansingerland hoopt de scriba te leveren en DGK Zwolle de
assessor.
Nadat de onderwerpen voor het kort verslag zijn vastgesteld, krijgen de afgevaardigden
nog de mogelijkheid om censuur te oefenen. Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
De assessor, ds. C. Koster laat tenslotte nog een psalm zingen en gaat daarna voor in
gebed.
Namens de classis Zuid-West,
Gerrit Veerman, scriba van de vergadering op 7 maart 2019

