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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.

2
Classis Midden-Holland
Deputaat Algemene Zaken C. Scheepstra
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2635GR Den Hoorn
tel.015-251 09 91
e-mail: tineke.scheepstra@tiscali.nl

Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
t.a.v. DAO ir. P. Jonkman

Den Hoorn, 20 november 2013
Betreft: rapportage van het Deputaatschap Bededagen van de Generale Synode

Geachte heer Jonkman,
Vanouds is de classis Midden-Holland de taak toebedeeld om te beoordelen of en
wanneer de kerken moeten worden opgeroepen tot een landelijke bededag (art. 69 KO).
Sinds de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 heeft dit de vorm van een door de
Generale Synode ingesteld deputaatschap.
Op elke vergadering van de classis wordt de wenselijkheid van een landelijke bededag
beoordeeld, aan de hand van eventueel ingekomen verzoeken daartoe.
In de verslagperiode 2011 t/m medio 2013 is eenmaal zo’n verzoek bij de classis
ingediend. Het verzoek (maart 2011) kwam van de Mannenvereniging "Schrift en
Belijdenis" van Wetsinge-Sauwerd. Het verzoek werd gedaan vanwege ‘zorgen om wat
er binnen kerkelijk Nederland allemaal gebeurt.’ Blijkens het vervolg van de brief
worden daarmee bedoeld de ontwikkelingen binnen het verband van de Gereformeerde
Kerken.
De classis meende dat er onvoldoende reden was om aan dit verzoek te voldoen, en heeft
de indieners daarvan op de hoogte gesteld.
De classis houdt zich beschikbaar voor een herbenoeming als Deputaatschap Bededagen.
Hoogachtend,
namens de Classis Midden-Holland,
DAZ C. Scheepstra,

