Deputaten buitenlandse zending
Wie zijn wij:
Deputaten zending zijn door de generale synode en door de verschillende particuliere synodes
benoemd voor het werk van de zending. Onze kerken doen dat werk via uitgezonden werkers en via
ondersteuning van plaatselijke partnerkerken. In de vergaderingen van de verschillende commissies
wordt dit werk begeleid en wordt de voortgang beoordeeld. Vanuit elke particuliere synode worden
twee leden voor het commissiewerk benoemd.
Momenteel is er een aantal vacatures voor

Commissielid uit het gebied van de particuliere synodes van het Westen en
Zuiden.
Deputaten komen graag in contact met zusters en broeders die bereid zijn om voor deze functie te
worden voorgedragen.
Wat gaat u doen?
U wordt lid van één van de commissies, en doet vier keer per jaar mee aan een
commissievergadering, waarin het zendingswerk en de voortgang daarvan in een bepaald deel van
de wereld wordt besproken. Tweemaal per jaar neemt u ook deel aan een algemene vergadering van
het hele deputaatschap, u wordt betrokken bij vorm en inhoud van de communicatie over het
zendingswerk naar de plaatselijke kerken.
Wie bent u?
U bent belijdend lid van een CGK en hebt warme belangstelling voor het zendingswerk, bent bereid
een deel van uw tijd aan dit werk te geven en neemt op een betrokken manier deel aan het
commissiewerk.
Wat bieden wij?
Uw belangstelling voor het zendingswerk ontvangt een enorme stimulans, waardoor uw persoonlijke
betrokkenheid de kans krijgt groter te worden. Verder bieden wij een reiskostenvergoeding voor uw
deelname aan de vergaderingen.
Geïnteresseerd?
We kunnen ons voorstellen dat u mogelijk eerst meer informatie wilt. Die kunt u inwinnen bij onze
voorzitter, ds. Arie van der Zwan (dsvanderzwan@cgkdordrecht-c.nl, tel: 078-3031848) of bij de
zendingsconsulent, ds. Willem van ’t Spijker (w.vantspijker@cgk.nl, tel: 06-17078883). U kunt
uiteraard voor een overzicht van de verschillende gebieden kijken op onze website
(www.cgk.nl/zending) Graag ontvangen wij uw reacties via ds. Van der Zwan.

