Kort verslag van de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken in Nederland.
In vergadering bijeen op d.d. 13 december 2019.

Opening. Broeder H.J. Sasbrink van de samenroepende kerk DGK Mariënberg opent de vergadering.
Hij laat lezen Psalm 46 en vervolgens gaat hij voor in gebed. We zingen van Psalm 46 de verzen 1 en
2. In een openingswoord wordt kort stilgestaan bij Psalm 46.
Presentie en credentie. De credentiebrieven worden gecontroleerd. Alle kerken zijn wettig
vertegenwoordigd. Er zijn geen instructies vermeld. Afgevaardigd zijn:
- Van DGK Emmen/Assen: ds. M. Dijkstra, predikant; H. Drijfhout, ouderling
- Van DGK Groningen: ds. M.A. Sneep, predikant; A. Hofman, ouderling
- Van DGK Lutten: M. van Veen, ouderling; K. Schaak, ouderling
- Van DGK Mariënberg: H.J. Sasbrink, ouderling, M. Lamberink, diaken
- Van DGK Opeinde: E.A. Rodenboog, ouderling; A.F. Weening, ouderling
De vergadering gaat akkoord om br. M. Lamberink als diaken met keurstem toe te laten.
Constituering vergadering en vaststelling agenda. Namens de samenroepende kerk draagt br.
Sasbrink de leiding van de vergadering over aan het moderamen dat gevormd wordt door: br. E. A.
Rodenboog, preses; br. K. Schaak, scriba; ds. M. Dijkstra, assessor.
De conceptagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De vergadering gaat in comité.
- De vertrouwelijke notulen van 13 september 2019 worden besproken. Het blijkt dat er nog
een aanpassing nodig is m.b.t. de weergave van wat de vergadering besloten heeft over een
agendapunt. Dat wordt nog aangepast en vaststelling en ondertekening zal dan DV op de
vergadering van 20 maart 2020 plaatsvinden.
- Een vertrouwelijk rapport van Deputaten Steun Hulpbehoevende kerken met daarin de
‘regeling hulpbehoevende kerken’ wordt besproken. Het blijkt dat een en ander nog
aanpassing behoeft zodat het beter bij de huidige praktijk past. Ook de regeling moet nog
verder in overeenstemming worden gebracht met het huishoudelijk reglement. DGK
Groningen komt hiertoe met een voorstel op de volgende vergadering. De vergadering gaat
verder akkoord met de rapportage en de daarin genoemde bedragen.
- Een brief van DGK Mariënberg inzake steunaanvraag wordt besproken en vervolgens
neergelegd bij deputaten hulpbehoevende kerken ter behandeling.
De rondvraag naar art. 41KO wordt gehouden.
De vergadering gaat uit comité.
Behandeling van ingekomen stukken.
- Brief van DGK Groningen waarin wordt meegedeeld dat door de groei van DGK Groningen en
DGK Opeinde het uitgebreide consulentschap van ds. M.A. Sneep in DGK Opeinde praktisch
niet meer goed haalbaar is. De vergadering is dankbaar voor de groei en stemt in met de
beëindiging van het uitgebreide consulentschap van ds. Sneep in DGK Opeinde. Hij blijft wel
consulent van deze gemeente.
- Een brief van DGK Lutten met een voorstel voor benoeming en aftreden van deputaten van
de classis. De vergadering acht het niet goed dat dezelfde broeders jaren achter elkaar in
deputaatschappen zitten, terwijl er voor opvolging voldoende geschikte broeders zijn. De
classis besluit dat deputaten en visitatoren die geen predikant zijn voor 2 jaar benoemd
worden en na die termijn automatisch aftredend zijn.

Volgende vergadering. De volgende vergadering van de classis Noord-Oost zal DV plaatsvinden op
vrijdag 20 maart 2020. Samenroepende kerk is dan DGK Opeinde. Preses: DGK Lutten; scriba: DGK
Emmen/Assen; Assessor: DGK Groningen.
Rondvraag, censuur art. 48 KO en sluiting vergadering. Geen van de afgevaardigden heeft iets voor
de rondvraag. Ook wenst niemand gebruik te maken van censuur naar art. 48 KO.
Ter sluiting van de vergadering gaat de scriba voor in dankgebed, waarna de preses allen wel thuis
wenst en de vergadering sluit.
Namens het moderamen,
Ds. M. Dijkstra, assessor h.t.

