Besluitenlijst van de najaarssynodezitting van de synode van FrieschepalenSiegerswoude III op 5-10-2019 te Noordwijk
- De notulen van 6-04-19 zijn vastgesteld.
- Het Jaarboekje 2019/2020 is een intern document zijn, zodat alle noodzakelijke gegevens weer
kunnen worden opgenomen. De kopij wordt voor 15-10-19 naar Zr Borger gezonden.
- In het voorjaar van 2020 wordt een ambtsdragersconferentie gehouden over ambtsgeheim en
zwijgplicht. Ideeën/wensen hiervoor kunnen bij de scriba worden ingeleverd.
-Er is minstens één deputaat voor de Media nodig, iemand met verstand van website beheer.
- De kerken denken na over het idee dat groepen jongeren in de kerk van Noordwijk helpen
zangavonden in een andere vorm te organiseren.
- De collectelijst 2020 is vastgesteld.
- Kerken die een ander collectedoel voor 2020 willen voordragen doen dit voor 1-11-19.
- De open plaats van het collectedoel van Harkema wordt (nog) niet ingevuld.
- Zr Veenstra uit Boelenslaan krijgt ontheffing als zendingsdeputaat.
- Br M. Veenstra uit Boelenslaan wordt benoemd als zendingsdeputaat.
- De EvTA zal worden gevraagd voorstellen te doen voor de besteding van de gelden die nog
bestemd zijn voor de FaTEB.
- De Zendingsdeputaten maken voor de komende synodezitting een document over het ‘hoe’ van
Zending en Evangelisatie, ter bespreking ter synode.
- De kerkvisitatie wordt volgens rooster (en ingehaald) uitgevoerd.
- Tijdens de vGK-ruildiensten behandelen de predikanten elk een aspect van het gebed. Na deze
diensten is er gelegenheid voor nabespreking. De predikanten zenden ruim tevoren de vragen aan
de betreffende kerk, en die kerk publiceert deze vragen tevoren in het kerkblad.
- De kerken zoeken één of twee deputaten kerkelijke samenwerking.
- De kerken voelen zich niet vertegenwoordigd door de EO; een gesprek aangaan heeft alleen zin
wanneer de EO overweegt de koers te verleggen in de richting van het gedachtengoed van ZvK.
- Kerken die meer exemplaren van het vGKNieuws willen ontvangen melden dit aan
redactie@vgkn.nl.
- De volgende synodezitting is D.V. op zaterdag 4 april 2020 vanaf 9.30 uur te Assen.

