Besluitenlijst van de slot van de synode van Assen op 14-04-2018
- De notulen van 7-10-17 zijn vastgesteld.
- De kerken actualiseren in 2018 hun inleidende stukjes en foto’s voor het Jaarboekje en
zenden deze z.s.m., maar uiterlijk in september 2018, aan Zr Borger.
- Ds K. Snijder wordt benoemd als deputaat voor de Media, Br W. Tabak als zendingsdeputaat.
- De kerken zoeken nog een deputaat Kerkelijke Samenwerking.
- De kerken zoeken een kerkvisitator.
- De kerken zoeken een archivaris voor de vGKN.
- De kerk van Boelenslaan zoekt een nieuwe vertrouwenspersoon.
- De zendingscommissies (of andere relevante commissies) van de kerken reageren voor
de komende synode op het idee over de preken Top-7, waarna nader wordt besloten.
- De afgevaardigden van BbK vragen na of er een uitnodiging aan de gezamenlijke diaconieën is
verzonden (aangehouden actie).
- Alle kerken doen mee aan het collecterooster.
- Het rooster voor de kerkvisitatie 2018-2020 is vastgesteld.
- De quaestor ontvangt décharge over het gevoerde financiële beleid van 2017.
- Het quotum 2018 blijft € 10, - per ziel; dit blijft in principe zo tot 2010.
- De CCLI-licentie wordt landelijk voor de kerken betaald.
- De quaestor zoekt uit of het Nieuwe Liedboek in deze licentie is begrepen.
- De voorgestelde toevoeging bij Ubp Art.81 is aanvaard, evenals de nieuwe Ubp. Art.38.
- In de kerkorde wordt overal ‘classis’ vervangen door ‘synode’.
- De kerkorde wordt aangevuld, voorzien van een aangepast register en worden herdrukt.
- Voor de volgende synode wordt Dr M.C. Mulder van het CIS uitgenodigd.
- DKS komen met een voorstel voor een vervolg op de informatieavonden.
- Ds Kraan en Br Kole (COGG) ontvangen een bedankje t.g.v. hun afscheid.
- Br Bakker en de quaestor stellen de regeling i.v.m. de publicatieplicht op.
- De scriba krijgt mandaat voor het maken van een voorstel van de gereformeerde kerkverbanden
voor samenwerking met de PKN.
- Ds Bloemendal vertegenwoordigt de vGKN bij de ‘nationale synode’.
- Er komt een vervolg op de ambtsdragersconferentie. Het moderamen maakt een voorstel.
- Het moderamen formuleert een voorstel voor meer financiële steun aan het Meldpunt.
- Voorstellen voor veranderde collectedoelen dienen vóór oktober bij de zendingsdeputaten te
worden ingediend.
- De zendingsdeputaten sturen het voorstel betreffende steun aan Zr v.d. Toren en haar
takenpakket aan de scribae en de quaestor.
- De gezamenlijke zendingscommissies bespreken dit voorstel, evenals de kerkenraden.
- De kerken vragen aan degenen die namens hen een taak voor het kerkverband vervullen of zij
eventueel ook de komende synodeperiode beschikbaar zijn.
- De volgende synode wordt geopend D.V. op zaterdag 6 oktober 2018 te FrieschepalenSiegerswoude.

