
Besluitenlijst van de openingszitting van de synode van Assen 8-10-2016 
 
-In het moderamen zijn benoemd: Ds K.J.Bijleveld, praeses; Ds A.van Harten-Tip, 
scriba; Br D.J.Hoekstra, assessor (voor één jaar); Br J.Rienstra, quaestor;  
Ds J.J.Douma-van der Molen, actuarius. 
- De notulen van 9-04-16 (ook comité) zijn vastgesteld. 
- Er wordt geen gezamenlijke reformatiedienst georganiseerd. 
- De besluitenlijst van de vorige synodezitting komt in de documentatiemap. 
- De commissie kerkorde stelt een advies op m.b.t. kinderen die begeren gedoopt te 
worden of die, na elders op belijdenis gedoopt te zijn, aan het Avondmaal willen 
deelnemen. 
- Het zendingsdeputaatschap zoekt een contactpersoon/coördinator. 
- Het deputaatschap KS zoekt een nieuw lid en draagt dit voor. 
- De kerken zoeken een deputaat voor de Media. 
- De kerken zoeken een archivaris voor de vGKN. 
- De kerken geven hun gegevens voor het Jaarboekje voor medio oktober 2016  
door aan Zr Borger. 
- Deputaten, kerkvisitatoren en commissieleden (behalve Br A.de Jong, Br Bakker 
als vertegenwoordiger pensioenfonds en Ds T.E.Heslinga) worden herbenoemd. 
- Er wordt een nieuw lid voor de RAGB gezocht. 
- De klachtenregeling van het Meldpunt Misbruik is aanvaard. 
- De gedragscode voor predikanten is aanvaard. 
- De (aanvullingen op de) uitvoeringsbepalingen bij Art.16 en 75 KO zijn aanvaard. 
- De lezing van Ds Douma-van der Molen over de doop wordt aan de kerken 
aangeboden. 
- Er wordt geen energie meer gestoken in het ontvlechten van ledenadministraties 
bij de SILA. 
- Deze keer wordt geen gebruik gemaakt van de uitnodiging van de NGK-SA. De 
videoboodschap wordt zo mogelijk nogmaals verzonden. 
- De afgevaardigden van BbK vragen na of er een uitnodiging aan de gezamenlijke 
diaconieën is verzonden. 
- De kerkenraden bespreken de notitie van Ds Bijleveld over de oecumenische 
relaties. 
- In het voorjaar van 2017 is er een ambtsdragersconferentie over de positie en 
gewenste stappen van de vGKN in de oecumene; de datum wordt uiterlijk op  
22-10-16 bekend gemaakt  
- Kerkenraden die hieraan geen behoefte hebben, laten dit op korte termijn weten. 
- de kerken laten vóór 1 november aan Noordwijk weten of zij op 23 december  
’s avonds muzikanten en/of zangers kunnen leveren. 
-De volgende synodezitting wordt gehouden op D.V zaterdag 8 april 2017 om 9.30 
uur te Harkema. 

 
 

 


