
Besluitenlijst van de voorjaarszitting 2017 van de synode van Assen 8-04-2017 
 
- De notulen van 8-10-16 zijn vastgesteld. 
- Op iedere synodeagenda komt aandacht voor het gezamenlijke gebed. 
- Halverwege een synode (i.c. zomer/najaar 2017) verschijnt een vereenvoudigde versie van het 
Jaarboekje, met enkel adressen. (N.B.: gegevens z.s.m. toezenden!) 
- De kerken actualiseren in 2018 hun inleidende stukjes en foto’s voor het Jaarboekje. 
- Br B.Postma wordt benoemd als zendingsdeputaat, Br J.Kolthof als coördinator collectedoelen, 
Ds van Harten-Tip als bestuurslid voor het Meldpunt, Br v.d.Bosse als deputaat voor SSMKR.  
- De kerken zoeken met spoed twee deputaten Kerkelijke Samenwerking. 
- De kerken ontvangen een taakomschrijving voor de bestuurder van het pensioenfonds en 
zoeken een kandidaat hiervoor. 
- De kerken, met name die van Frieschepalen-Siegerswoude, zoeken een deputaat voor de Media. 
- De kerken zoeken een archivaris voor de vGKN. 
- Er wordt een nieuw lid voor de RAGB gezocht. 
- Er wordt geen secundus contactpersoon voor het CIO gezocht. 
- De kerk van Noordwolde zoekt een nieuwe vertrouwenspersoon. 
- De afgevaardigden van BbK vragen na of er een uitnodiging aan de gezamenlijke diaconieën is 
verzonden (aangehouden actie). 
- De commissie Kerkorde zendt een aangepast voorstel i.v.m. gastleden naar de kerken, die dit 
voorstel in de volgende synodezitting bespreken. 
- Br M. Claus te Harkema ontvangt verlenging van zijn preekconsent tot oktober 2021. 
- Ds Douma-van der Molen blijft de mentor van Br Claus. 
- Het advies van de cie KO over kinderen die begeren gedoopt te worden wordt, met de 
voorgestelde wijziging Ubp Art.54, aan de kerken toegezonden, ter behandeling op de volgende 
synodezitting. 
- De quaestor komt met een voorstel voor een licentie voor het publiceren van liederen. 
- De quaestor en de boekhouder ontvangen decharge over het over 2016 gevoerde beheer.  
- Het quotum voor 2017 wordt vastgesteld op € 10,- per ziel. 
- In 2017/2018 bezoeken DKS de kerken met een programma ter informatie en oriëntatie 
betreffende de oecumenische positie en wensen van de vGKN. 
- de praeses polst de broeders Middelkoop en Bisschop over plannen voor een vaste Paasdatum. 
- Er wordt een dringend beroep op de kerken gedaan om mee te doen aan het collecterooster en 
wervende informatie te verstrekken. 
- De zendings-deputaten zullen, in overleg met de financiële commissies, het aantal landelijke 
collecten terugbrengen en dit voorstel naar het moderamen zenden, dat het naar de kerken stuurt. 
- ‘plaatselijk wel en wee’ komt terug op de synodeagenda, mede voor gebed. 
- De kerken zoeken iemand die uit de diverse kerkbladen een jaarlijks vGKNieuws samenstelt. 
- De volgende synodezitting wordt gehouden D.V. op zaterdag 7 oktober 2017 om 9.30 uur te 
Boelenslaan. 

 

 

 
 


