10.07/1
Van : scriba PS van het Westen Amsterdam 2019 .
Ds. G. Vos Cornelis Beerninckstraat 81,3641 DB Mijdrecht
06-26119283.predikant@cgkmijdrecht.n
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Aan : de afgevaardigden van de generale synode
Betreft: besluiten van de particuliere synode van het Westen op 3 april en 22 mei.
Mijdrecht, 30 mei 2019
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Geachte broeders afgevaardigden,
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De PS van het Westen heeft een brief gekregen van de classis Haarlem met een verzoek aan de
GS betreffende de beschikbaarheid van deeltijdpredikanten. De vraag aan de GS is of niet wenselijk en mogelijk zou zijn om hun lijst of register te hebben van predikanten die bereid zijn om
in deeltijd te werken. De vergadering gaat akkoord met dit verzoek aan de synode.
Uw vergadering de zegen van de Here toewensend,
met broederlijke groet,
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Ds. G. Vos
Bijlage: brief van de PS van het Westen inzake beschikbaarheid deeltijdpredikanten.
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Classis Haarlem
van de Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland

Scriba: ds. H.K. Sok, Noorderpad 51, 1674 NT OPPERDOES
e-mail: hksok@filternet.nl - tel. 0227-540090

10
Opperdoes, 4 febr. 2019
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Aan:

20

P.S. van het Westen van de CGK
p/a scriba roepende kerk CGK Delft
de eerwaarde heer J.B. Groot Nibbelink
Sandinoweg 151,
2622 DW Delft.
E-mail: scriba@cgkdelft.nl
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Eerwaarde en weleerwaarde broeders,
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De classis Haarlem, in vergadering bijeen op 4 okt. 2018, kreeg vanuit de CGK-Den Helder het verzoek
of er iets te zeggen is over welke predikanten binnen het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken eventueel een deeltijdfunctie ambiëren. De classis was uiteraard niet in staat om op die vraag een
antwoord te geven. Naar aanleiding van de vraag van Den Helder werd wel besloten om uw vergadering
te vragen de komende generale synode te verzoeken of het niet mogelijk en wenselijk is om de eventuele
beschikbaarheid van CGK-predikanten voor een deeltijdfunctie in kaart te brengen. Dit gezien het steeds
grotere aantal kleine gemeenten binnen ons kerkverband.
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Namens de classis voornoemd,
met broedergroet,
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H.K. Sok.

