Classis Zuid (GKN)

1

Kort verslag van de vergadering classis Zuid van 11 februari 2021
Ede, 22 april 2021 en 10 juni 2021
De eerste zitting van de classis Zuid van de GKN is gehouden op 22 april in de aula aan de
Vlooswijkseweg 2 te Oud Leusden. Aanwezig zijn 10 primi afgevaardigden en de deputaat secretaris.
Opening
Namens de samenroepende kerk, de Gereformeerde Kerk Ede e.o., opent br. A.J.W. Wattel de
vergadering. Hij leest Openbaring 2 : 1 - 7 en gaat voor in gebed. Br. Wattel staat kort stil bij het
gelezen Schriftgedeelte en heet de afgevaardigden van harte welkom.
Constituering van de vergadering
De vergadering wordt geconstitueerd en het moderamen samengesteld: ds. J.R. Visser (preses), br.
J.W. Meijer (scriba) en br. M.W.J. Groeneveld (assessor).
De aanwezige broeders betuigen hun instemming met de belijdenis door te gaan staan.
De agenda wordt vastgesteld.
Verwachtingen in classis Zuid
De preses stelt voor de ingekomen stukken van GK Enschede en GK Ede eerst te bespreken, omdat ze
beide aard en doel van de classis betreffen. Beide ingekomen stukken gaan over de aard van de
classis en welke identiteit zij heeft. Alsmede ook de wijze waarop zij zal vergaderen. Een centrale
vraag die daarbij speelt, is hoe verder om te gaan met een huishoudelijk reglement.
Omdat dit de eerste classis vergadering is, wordt aan alle aanwezigen gevraagd wat de
verwachtingen zijn van deze classis.
In het kort komen daar de volgende punten uit naar voren:
De classis moet dienstbaar zijn aan de gemeenten. Er zijn formele zaken die geregeld moeten
worden, maar er moet vooral tijd en aandacht zijn voor wat er kerkelijk leeft.
Een reglement is noodzakelijk voor het goed functioneren van de classis. Dat voorkomt
discussies bij het behandelen van zaken.
We ambiëren openheid in de gesprekken in het besef dat we kleine gemeenten zijn en elkaar
als zodanig meer nodig kunnen hebben. Samenwerking tussen gemeenten is belangrijk.
De identiteit van het kerkverband moet een plaats hebben in de classis.
De classis is in de kerkorde juist bedoeld voor zaken die kerkelijk spelen, het is dus goed om
prioriteit te geven aan ingekomen stukken.
Huishoudelijk Reglement
Dankbaar stellen we vast dat de geuite verwachtingen sterk op elkaar lijken. De classis is niet puur
bestuurlijk bedoeld, maar heeft juist ook een geestelijk karakter. De besprekingen hoeven daarbij
niet direct een puur formele vorm te hebben. Het is goed om te erkennen welke gaven je wel en niet
hebt, zodat anderen je daarin kunnen aanvullen. Een structuur als deze is goed, daarmee bescherm
je elkaar ook. Binnen een goed geregeld kader is er ruimte om informeel met elkaar te spreken. We
moeten wel oppassen dat er bij echt lastige kwesties wel de nodige kerkrechtelijke expertise
aanwezig is in de classis. Een vraag die opkomt is wat de verwachting is van de visitatie, gezien de
regeling (Bijlage E bij het Huishoudelijk Reglement).
De handleiding in deze regeling moet er niet toe leiden dat de visitatie een vraag- en antwoordspel
wordt, maar dat deze een nuttige lijst aandachtspunten bevat. De handleiding heeft niet dezelfde
status als de algemene bepalingen. Maar het hebben van een huishoudelijk reglement en een
formele agenda is van belang voor de transparantie van wat er in de classis gebeurt. Hierin is
voldoende ruimte om zaken in te brengen en te agenderen. Het is belangrijk dat er op die manier
gewerkt wordt, omdat de classis bestaat uit afgevaardigden van de kerkenraden. Wanneer er echter
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eenvoudige punten zijn, moet er ruimte zijn om deze kort te bespreken. Zeker wanneer dit niet perse
om een besluit vraagt. Uiteraard is het goed om zaken goed voor te bereiden in de kerkenraad. De
classis is er om elkaar te helpen en op elkaar toe te zien.
We stellen vast dat het goed is om een kleine commissie in te stellen, die het huishoudelijk
reglement nog eens zal doorlichten naar aanleiding van wat besproken is. Twee broeders gaan
hiermee aan de slag. Het Huishoudelijk Reglement wordt voorlopig aangenomen, maar pas definitief
vastgesteld als de genoemde commissie het stuk doorgelicht heeft.
Behandeling ingekomen vragen
Er zijn vanuit de ingekomen stukken nog een aantal concrete vragen.
Als eerste: hoe om te gaan met leden die verhuizen en hun attestatie aanvragen, maar deze niet
inleveren bij de dichtstbijzijnde kerk maar zich een plaats verderop aansluiten bij een gemeente die
meer hun voorkeur heeft. Hoe gaan andere kerken daarmee om?
Dat kan afhangen van de reden en de persoonlijke situatie. Het kan dus een uitzondering zijn die dan
op zijn plaats is, maar het moet niet zo zijn dat er naar believen een kerk naar smaak wordt gekozen.
De synode heeft eerder ook uitgesproken dat het de regel is dat men zich aansluit bij de
dichtstbijzijnde kerk. Kerkenraden moeten duidelijk zijn dat dit de regel is, waarbij soms in gegeven
omstandigheden een uitzondering nodig kan zijn.
De tweede vraag gaat over het consulentschap van een predikant uit een andere classis. Hoe gaan
we daar mee om, nu de classes zijn ingesteld?
Een consulent wordt in principe binnen de classis aangewezen, maar dat een gegroeide situatie
voorlopig geaccepteerd kan worden. Dit heeft instemming vanuit de vergadering.
De derde en laatste vraag betreft een verhuisattest. Wordt deze alleen meegegeven aan het lid dat
er om vraagt, of ook als kopie gestuurd naar de kerkenraad in de plaats van bestemming?
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het betreffende lid. We zijn een kerkverband, dus er is geen
automatische overschrijving. Een signaal sturen vanuit pastorale overwegingen is wel gebruikelijk. Zie
ook art. 63 KO.
Samenstelling Classes
Sommige gemeenten hebben vragen gesteld bij de indeling van de classes Noord en Zuid. Elke
indeling roept wel de nodige vragen op, het is echter op de laatst gehouden GS besloten om deze
indeling aan te houden. Uiteindelijk is het om het even wie bij welke classis is ingedeeld. Belangrijk is
dat er evenwicht bestaat tussen beide classes. Het is een praktische kwestie en geen principiële.
Benoemingen
Br. Van Tongeren wordt benoemd als deputaat-secretaris.
Ds. A. Jongeneel, ds. J.R. Visser, br. J.W. Meijer en br. L. Roorda worden benoemd als deputatenvisitatoren.
Rondvraag naar art. 41 KO
GK Ede e.o. heeft een beroep uitgebracht op ds. J.R. Visser.
Besloten wordt de vergadering voort te zetten op 10 juni om 20.00 uur.
Na dankgebed door de preses schorst hij de classis.
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De tweede zitting van de classis Zuid van de GKN is gehouden op 10 juni in de aula aan de
Vlooswijkseweg 2 te Oud Leusden. Aanwezig zijn 10 primi afgevaardigden en de deputaat secretaris.

Opening
Ds. J.R. Visser heropent de vergadering als preses van deze vergadering. Hij leest Jesaja 52 : 1 - 12 en
gaat voor in gebed.
Vervolgens heet ds. Visser de afgevaardigden van harte welkom.
Huishoudelijk Reglement
De commissie die bezig is met het huishoudelijk reglement is nog niet zover dat een vernieuwd
voorstel hier besproken en vastgesteld kan worden. Dit wordt nu doorgeschoven naar de volgende
classis vergadering in oktober 2021.
De naam van de classis is nu definitief als Classis Zuid vastgesteld.
Benoemingen
Deputaten Ad Examina:
Deputaten Appelzaken:
Deputaten Examinatoren:
Deputaten Visitatoren:
Deputaten Financiën:
Deputaat secretaris:
Adres-voerende kerk:
Archief-bewarende kerk:
Volgorde naburige kerken:
Classis contracta:

brs. H.B. van Eeken (GK Ede e.o.) en W.T. van Dijk (GK Harderwijk e.o.)
brs. E.J. van Baardewijk (GK Ede e.o.) , J.F. de Leeuw (GK Harderwijk e.o.)
en M.W.J. Groeneveld (GK Enschede e.o.) (secundi volgen nog)
de dienstdoende predikanten van classis Zuid
ds. A. Jongeneel (GK Zwijndrecht e.o.), ds. J.R. Visser (GK Zwolle e.o.),
br. J.W. Meijer (GK Harderwijk e.o.) en br. L. Roorda (GK Zwijndrecht e.o.)
quaestor: br. A. Hoogendoorn (GK Zwolle e.o.), secundus: br. L.C. Tel
(GK Harderwijk e.o.)
br. L.T. van Tongeren (GK Zwolle e.o.)
GK Harderwijk
GK Harderwijk
GK Ede  GK Zwijndrecht  GK Harderwijk  GK Zwolle 
GK Enschede  GK Ede
GK Zwijndrecht en GK Zwolle; secundus GK Harderwijk

Rapportage beroep Ds. Visser naar Ede
De rapportage van het beroep op ds. Visser, de akte van ontslag en alle bijbehorende stukken
worden ter vergadering gecontroleerd door de brs. De Leeuw en Meijer. De stukken zijn in orde
bevonden. Per 15 september 2021 is ds. Visser predikant van GK Ede. De classis is akkoord.
Gesprek Prof. Van der Pol
Prof. Van der Pol is onlangs lid geworden van GK Zwolle vanuit de GKv te Hattem centrum. Prof. Van
der Pol heeft toestemming gevraagd om het Woord te mogen bedienen in de gemeenten van de
GKN. Het moderamen en een deputaat art. 49 KO hebben hiertoe digitaal een gesprek met hem
gehad op d.d. 8 juni 2021. Het was een goed gesprek waarvan het moderamen verslag heeft gedaan
op de classis. De classis is akkoord gegaan met het advies van het moderamen dat prof. Van der Pol
voor kan gaan in de kerken.
Rondvraag naar art. 41 KO
Initiatieven zijn genomen voor het houden van een conferentie voor ambtsdragers in het najaar.
Rondvraag
De vergadering merkt op dat er in een fijne sfeer met elkaar gesproken mocht worden.
Er wordt gevraagd naar de voortgang van de wijkgemeenten.
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Hoe om te gaan met bededagen.
De brs van Harderwijk worden bedankt voor de organisatie.

Samenroepende kerk volgende classis
Deze classis vergadering is afgesloten.
De samenroepende kerk voor de volgende classis is GK Enschede. Deze vergadering zal plaatsvinden
op 14 oktober 2021.
Vanwege de centrale ligging zal deze vergadering in Leusden gehouden worden.
De samenstelling van het moderamen van de vergadering in oktober is als volgt:
Ds. A. Jongeneel; preses.
GK Enschede; scriba.
GK Harderwijk; assessor.
Na dankgebed door br. de Leeuw sluit de preses deze classisvergadering.

Namens het moderamen,

M.W.J. Groeneveld, assessor.
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