Aanvullend rapport
deputaten
advies en bijstand classes

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Meppel 2017
Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken
in Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met
het deputaatschap administratieve ondersteuning via: dao@gkv.nl.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de
uitzonderingen bij de wet gesteld.

In het rapport van 10 oktober 2016 bent u geïnformeerd over wie wij zijn en wat wij tot die datum hebben
gedaan.
In dit aanvullend rapport vertellen wij u over onze activiteiten in de maanden november 2016 t/m januari
2017.
Bij de ‘overdracht’ van ons werk aan onze opvolgers, het generaal deputaatschap predikantszaken (PZ),
zullen we u D.V. nog het restant van ons werk rapporteren.
Die nieuwe naam, PZ, komen we tegen in de door deputaten kerkorde aan u
voorgelegde Generale Regeling Predikantszaken. De naam PZ zal ongetwijfeld de
lading dekken. Al is het eerst vast wel even wennen en mogelijk zelfs verwarrend dat
B&B voortaan “advies en bijstand” wordt.
Misschien is dit een reden om bij de presentatie van de generale regeling aan de
kerken hier even op te attenderen.
In een vertrouwelijk schrijven aan het moderamen hoopt ondergetekende nog iets te melden over wie er
uit onze kring – desgewenst – wel of niet beschikbaar zijn voor het nieuwe deputaatschap.
Aan welke classes is op hun verzoek na 10 oktober 2016 ‘advies en bijstand’ verleend?
datum

classis

waarover

17 november 2016
17 november 2016 +
12 en 19 januari 2017
1 december 2016
1 december 2016

Hardenberg

TLO kand. T. Waalewijn

Assen
Amsterdam-Leiden
Zwolle

18 januari 2017

Drachten

19 januari 2017
26 januari 2017
26 januari 2017

Amersfoort
Ommen
Groningen

ontheffing ds. R. van Wijnen
ontheffing ds. W. van der Schee
verlenging beroepbaarstelling
ds. K. van Hoek
onderbreken van de dienst voor
langere tijd (KO B 14.3)
ds. M. de Meij
TLO kand. D.J. Welfing
BSO + TLO kand. A. ten Brinke
emeritaat ds. J.P.D. Groen en
ds. G. Riemer

Komende maand hopen we vier classes te adviseren bij BSO, TLO, losmaking en emeritering.
In afwachting van eventuele vragen of opmerkingen n.a.v. onze rapporten,
wil ik u namens deputaten danken voor uw vertrouwen en wijsheid toewensen voor uw werk.
In de Heer verbonden,
voor deputaten ABC, Arie de Snoo, Leusden, 3 februari 2017

