
De GS Goes 2020 heeft onderstaande deputaten (her)benoemd nadat deze zijn voorgedragen door de 
classis. 
 
Met als taak het kerkverband te vertegenwoordigen conform de GRP die op 1 juli 2017 van kracht werd en 
waarin een aantal wijzigingen/ aanpassingen zijn aangebracht door de GS Goes 2020. 
 
Is volgens de GRP aanwezigheid en/of advies van deputaten predikantszaken (DPZ) nodig, dan worden 
classes verzocht zich in 1e instantie te wenden tot 2 deputaten uit naburige classes. 
Mocht dat niet lukken of zijn er verhinderingen, dan kunt u zich wenden tot één van de algemene 
deputaten: 
 
apfeijen@hotmail.com voorzitter DPZ 
sijtzedebruine@gkv.nl secretaris/penningmeester DPZ 
 
Commissie van Zes (CvZ) wordt alleen ingeschakeld wanneer er sprake is van ontheffing, losmaking en op 
verzoek van de regio bij andere zwarigheden die niet hierboven niet zijn vermeld. 
 
Een classis kan dan een verzoek indienen bij predikantszaken@gkv.nl die dan 2 leden uit de CvZ aanwijst 
die op geen enkele manier betrokken zijn bij een zaak waarover advies wordt gevraagd en/of waar 
bijstand moet worden verleend.  
 
Leden van de CvZ worden gevraagd/benoemd door algemene DPZ. (zie voor verdere toelichting de 
bijlagen in mail 19 april 2021), de namen zijn hieronder in het geel weergegeven. 
 
Classis Appingedam:     ckanis@gkv.nl  
Classis Assen:      johan.plug@solcon.nl 
Classis Drachten:     janjelliejongsma@hotmail.com  
Classis Groningen:     w.l.de.graaff@hetnet.nl 
Classis Grootegast:     hjjpomp@gkv.nl 
Classis Leeuwarden:     gerbramheek@gkvbuitenpost.nl 
Classis Stadskanaal:     ajvanzuijlekom@hotmail.com 
Classis Warffum:     mail@mdvvdm.nl   M. de Vries 
Classis Enschede-Zutphen:    dominee@gkv-zutphen.nl  J. van Houwelingen 
Classis Hardenberg:     apfeijen@hotmail.com 
Classis Hoogeveen:     siebe@poutsma.com 
Classis Kampen:     predikant@slotman.eu  
Classis Ommen:      sijtzedebruine@gkv.nl 
Classis Zwolle:      gertjanklapwijk@gmail.com 
Classis Alkmaar-Haarlem:    bos97@hetnet.nl 
Classis Amsterdam:     kdevries115@gmail.com 
Classis Amersfoort:     bluiten1953@kpnmail.com 
Classis Harderwijk:     k.harmannij@gmail.com 
Classis Hattem:      lwdegraaff@hetnet.nl 
Classis Hilversum:     goosterhuis@me.com 
Classis Midden-Holland:     akoster@gkv.nl 
Classis Utrecht:      bouwman.pe@gmail.com 
Classis Arnhem:     cramerhanno@gmail.com 
Classis Dordrecht:     j.ophoff@hccnet.nl  
Classis Hoogvliet:     jrgeersing@mac.com 
Classis Noord-Brabant/Limburg:   ipoortinga@gkvdenbosch.nl 
Classis Rotterdam:    hencolopers@xc4all.nl 
Classis Zeeland:      gfoverweg@hotmail.com 
 
BRS 
 
Bijgewerkt: 15 maart 2022 
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