
Besluitenlijst van de najaarszitting 2017 van de synode van Assen op 7-10-2017 
 
- De notulen van 8-04-17 en 14-09-17 zijn vastgesteld. 
- De kerken actualiseren in 2018 hun inleidende stukjes en foto’s voor het Jaarboekje. 
- Zr A. Postma-Pijl (Assen) wordt benoemd als deputaat Seksueel Misbruik in Kerkelijke relaties, 
Zr E. Woddema-Dam (Assen) als deputaat ad examina, Zr L. Bos (Frieschepalen-Siegerswoude) 
als deputaat kerkelijke samenwerking. Br H. Wubs (Assen) ontvangt ontheffing als kerkvisitator. 
- De kerken zoeken nog een deputaat Kerkelijke Samenwerking. 
- De kerken zoeken een kerkvisitator. 
- De kerken, met name die van Frieschepalen-Siegerswoude, zoeken een deputaat voor de Media. 
- De kerken zoeken een archivaris voor de vGKN. 
- De kerken van Noordwolde en Boelenslaan zoeken een nieuwe vertrouwenspersoon. 
- De afgevaardigden van BbK vragen na of er een uitnodiging aan de gezamenlijke diaconieën is 
verzonden (aangehouden actie). 
- Het advies van de cie KO over gastleden wordt aan de kerken toegezonden, ter behandeling op 
de volgende synodezitting. 
- De voorgestelde wijziging Ubp Art.54 is aanvaard. 
- De gebruikte Actes worden niet herschreven in moderner Nederlands. 
- De cie KO doet een voorstel i.v.m. de taakomschrijving van de synode contracta (Ubp. Art.38). 
- De kerken beraden zich op het wijzigen van Art. 41 KO: in plaats van eens per twee jaar zal in 
de regel eens per vier jaar kerkvisitatie wordt ontvangen. 
- Ds Bloemendal is benoemd als consulent van de kerk van Harkema. 
- De Quaestor regelt een CCLI-licentie voor alle kerken; de kosten worden via het quotum 
verrekend. 
- Het moderamen maakt een tijdpad voor de uitwerking van de Preken-top 7; de kerken gaan 
hiermee aan de slag. 
-De Zendingsdeputaten benaderen de kerkenraden met de vraag om vóór 1 december 
een intentieverklaring te geven dat zij meedoen met het collecterooster. Er wordt een 
dringend beroep op de kerken gedaan om positief te reageren en wervende informatie te 
verstrekken. 
- Tijdens de synodevergadering van april 2018 wordt gesproken over het ambt/kerkenraadswerk; 
de kerken zenden elkaar de gegevens over hun kerkenraadsstructuur. 
- De notitie over de controle van de financiën is aanvaard. Dit betekent dat uit het verslag van 
de kerkvisitatoren moet blijken dat zij hebben gecontroleerd of de boeken van een kerk 
op verantwoorde wijze zijn gecontroleerd. 
- De volgende synodezitting wordt gehouden D.V. op zaterdag 14 april 2018 om 9.30 uur te 
Noordwolde. 

 

 

 
 

 


