Kort verslag Classis ZW d.d. 12 december 2019
Opening
De vergadering wordt geopend door br. H.J. Mooibroek namens de samenroepende kerk, hij laat
zingen Psalm 24: 1, 2 en 5, waarna hij voorgaat in gebed. Vervolgens leest hij Psalm 24 en houdt een
kort openingswoord over Psalm 24: 9. Daarna wordt iedereen hartelijk welkom geheten.
Aanwezig zijn de broeders H.C. de Marie (E) en H.C. de Marie (L) namens De Gereformeerde Kerk te
Amersfoort e.o., ds. E. Heres en F.W. Velthuis namens De Gereformeerde Kerk te Dalfsen, ds. C.
Koster en Joh. Houweling namens De Gereformeerde Kerk te Lansingerland, H.J. Mooibroek en N.
Bolhuis namens De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o.
De afgevaardigden van de samenroepende kerk onderzoeken de geloofsbrieven en deze blijken in
orde te zijn. Er zijn geen instructies. De vergadering stelt vast dat het moderamen bestaat uit: br. H.J.
Mooibroek (preses), br. H.C. de Marie (E) (scriba) en ds. E. Heres (assessor). Aan de concept agenda
worden nog 2 rapportages kerkvisitatie toegevoegd. De notulen van 12 september worden
ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.
Correspondentie
Benoemingsbrieven deputaten naar artikel 11 van de Huishoudelijke Regeling zijn uit gegaan.
Van de Classis Noord-Oost is een brief binnengekomen m.b.t. appelschrift. Van DGK Zwolle is een
uitnodiging binnengekomen voor de afscheidsdienst van ds. S. de Marie op zondag 08-12-2019.
Rapporten
De visitator ds. C. Koster doet verslag van de gehouden kerkvisitatie op 3 september 2019 bij DGK te
Zwolle e.o. en de visitator ds. E. Heres doet verslag van de gehouden kerkvisitatie op 25 november
2019 bij DGK te Amersfoort e.o..
Benoeming deputaten volgens art. 11d. Huishoudelijk Regeling
Door de classis wordt de volgende persoon benoemd:
Br. E. Korevaar als deputaat voor de voorbereiding van examens.
Rondvraag, censuur naar art. 48 en sluiting
Van de rondvraag naar art. 41 maakt geen van de afgevaardigden gebruik. Ook van de persoonlijke
rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Op donderdag 12 maart 2020 zal de volgende classisvergadering plaatsvinden. DGK Amersfoort e.o. is dan de samenroepende kerk. Het moderamen zal
als volgt samengesteld zijn: preses DGK Amersfoort e.o., scriba DGK Dalfsen en assessor DGK
Lansingerland. Verder worden voor het jaar 2020 de data 11 juni, 10 september en 10 december
vastgesteld. Het kort verslag gaat naar de kerken in de classis voor plaatsing in de kerkbladen en het
wordt geplaatst op de website van de kerken. De afgevaardigden krijgen de mogelijkheid censuur te
oefenen naar art. 48 KO. De assessor laat zingen Gezang 8: 1 en gaat voor in dankgebed, waarna de
preses de vergadering sluit.

