Classis Kollum, 3 mei 1939
Art. 7 b – Instructie Veenwoudsterwal gecombineerd met een schrijven van Noordbergum Vervolgens geeft de pr. in behandeling de instructie van de kerk van Veenwoudsterwal in verband
met het schrijven van de broeders uit Noordbergum. Aangezien de inhoud van de instructie van V.
een zaak bevat die paealabel is aan de uitvoering van punt f, de instelling der ambten te NB, wordt
besloten om voor de goede orde eerst de instructie van V. te behandelen.
De instructie luidt als volgt: ‘De kerkeraad der GK te V deelt aan de classis mee, dat hij instemt met
het protest dat door zijn afgevaardigde, ds. Geerds is geuit op de laatste gehouden classicale
vergadering te Buitenpost, en waarom aantekening is verzocht in de notulen van die vergadering. De
kerkeraad meent dat het in strijd is met de gang van zaken op meerdere vergaderingen om een
rapport met zijn conclusies te behandelen en aan te nemen zonder dat de betrokken partij er inzage
van heeft kunnen nemen. Hij beschouwt het zeggen van een der classiscommissieleden als antwoord
op het geuite protest, dat de kerkeraad het rapport dan maar had moeten aanvragen, als niet
afdoende, daar de kerkeraad niet bekend was wanneer hij hiervan inzage kon verkrijgen. Voorts
deelt hij de classis mede dat blijkens een bij hem ingekomen schrijven van het comité voor
Kerkinstituering te NB er overeenstemming is verkregen tussen de kerkeraad en het comité a.
betreffende de grensregeling en b. betreffende de financiële regeling en overname van het
evangelisatiegebouw te NB. Wat echter de medewerking (con amore) betreft tot het instellen van de
ambten te NB deelt hij aan de classis mee dat hij daartegen bezwaren heeft’.
Ds. Goslinga bestrijdt de juistheid van deze bezwaren. Hij merkt op dat toen V. het verzoek van NB
had afgewezen, dat verzoek een zaak was voor de classis. De commissie had niet aan de kerkeraad
maar aan de classis rapport uit te brengen. Hij spreekt zijn blijdschap erover uit dat men het eens is
geworden over de voorwaarden van scheiding, maar betuigt zijn spijt over het feit dat V. in haar
onrechtmatige houding volhardt. Ds. Van Loo is vooral de laatste zinsnede der instructie onduidelijk:
“Al kon men geen medewerking verlenen con amore, dan kon men het toch doen uit plichtsbesef, al
ontbreekt ook de amor. Door mondelinge toelichting wordt deze bedoeling verduidelijkt. Uit de
beantwoording van een vraag van ds. Buwalda blijkt, dat men wel tot overeenstemming is gekomen
doch dat daarbij het advies der classis niet in alle delen is gevolgd. Aan NB wordt niet, zoals
geadviseerd, de volle schuld op het evangelisatiegebouw geschonken, doch 1/3 gedeelte. De schuld
is thans voor NB verminderd van fl. 3100 op fl. 2000. Ook de geadviseerde grensregeling is aanvaard,
behoudens enkele wijzigingen. De zgn. Langedijk blijft behoren bij Veenwoudsterwal.
Met dankbaarheid neemt de classis notitie van de mededeling van br. Geerds, dat de kerk van V. in
precies dezelfde relatie treedt tot de kerk van NB als ook de andere kerken. Zij zou wenschen dat B.
nu ook de volle consequentie van deze uitspraak aanvaardde. Op grond van een ander besluit van de
classis, om de kerk van Veenwoudsterwal dringend te verzoeken zich nader te willen beraden over
zijn uitspraak, voorkomende in de instructie van zijn credentiebrief, dat hij bezwaren heeft om mede
te werken tot het instellen van de ambten te Noordbergum. Aangezien het wenschelijk is dat eerst
nog de evangelisatiearbeid in NB en de financiele gevolgen der instituering nauwkeurig worden
geregeld, voordat wordt overgegaan tot uitvoering van punt f., besloot de classis op voorstel van ds.
Van Loo, met het besluit tot instituering nog te wachten tot de volgende vergadering. Op grond van
deze overwegingen nam de classis het volgende besluit: De bestaande classicale commissie,
respectievelijk voor de evangelisatie en de kerkinstituering te NB, te continueren en te combineren
tot 1 commissie met de tweeledige taak om 1. De financiële consequenties, voortvloeiend uit de
instituering te Noordbergum nauwkeurig te overwegen; 2. De evangelisatiearbeid te NB nader te
regelen. Van dit besluit zal mededeling worden gedaan aan de kerkeraad te Veenwoudsterwal en

het comité tot instituering te NB. Veenwoudsterwal verzoekt volledige opname in de notulen van
haar instructie. Hiertegen bestaan geen bezwaren.
Art. 12 – Persoonlijke rondvraag - Op een vraag hoever zich de taak der classicale commissie voor de
evangelisatie te NB zich uitstrekt, antwoordt ds. Goslinga dat deze taak tot Noordbergum beperkt is.
Aan de kerkvisitatoren wordt opgedragen om dit punt speciaal onder de aandacht der kerken te
brengen. Tot ds. Buwalda wordt het verzoek gericht om zijn rapport over de evangelisatiearbeid in
de classis niet alleen te zenden aan de PS maar ook op de volgende classisvergadering te willen
voorlezen
[wat – voor zover blijkend uit de notulen – niet gebeurd is – red. GereformeerdeKerken.info].

