Besluitenlijst van de voorjaarssynodezitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III
op 6-04-2019
- De notulen van 6-10-18 zijn vastgesteld met een toevoeging bij punt 18.
- Het Jaarboekje 2019/2020 zal een intern document zijn, zodat alle noodzakelijke gegevens weer
kunnen worden opgenomen.
- Het Rapport en Advies van DKS wordt met een kleine wijziging plus toelichting aan de kerken
gezonden.
- De kerken rapporteren vóór 1 augustus 2019 aan DKS over hun bevindingen.
- De synode spreekt in oktober 2019 opnieuw over de oecumene en de te volgen koers.
- Wanneer duidelijk is welke kerken het ‘verbond’ van kerken (willen) ondertekenen bezinnen de
vGKN zich op de vraag of zij dit document officieel zullen ondertekenen. Vooralsnog
ondertekent Ds Bloemendal het document op persoonlijke titel.
- De vGKN vaardigen iemand af naar de bijeenkomst van de Raad van Kerken ‘de kerk, een
veilige plek’.
- Tijdens de afwezigheid van Ds Sijtsma-van Oeveren neemt Ds Douma-van der Molen haar taak
als kerkvisitator waar.
- De kerk van Frieschepalen-Siegerswoude zoekt een ouderling die Ds Douma-van der Molen als
kerkvisitator zal vergezellen bij het bezoek aan de kerk van Boornbergum-Kortehemmen en geeft
de naam van deze persoon door aan haar.
- Deputaten voor de Media krijgen toestemming om een missionaire website op te zetten. De
kosten ervan worden betaald uit de landelijke kas.
- De quaestor ontvangt décharge over het over 2018 gevoerde financiële beheer.
- Het quotum voor 2019 wordt vastgesteld op €10,- per ziel.
- De kerken denken na over het idee dat groepen jongeren in de kerk van Noordwijk helpen
zangavonden in een andere vorm te organiseren.
- Gelden die nog binnenkomen voor vGKookboekje I komen ten goede aan het project van de
kerk van Noordwolde, Stichting Mensenkinderen.
- Er komt een kerkbrede bezinning op zending en de zendingstaak van de vGKN.
- Tijdens de volgende synodezitting worden een inleiding en gedachtewisseling over Zending
geagendeerd.
- De kerkvisitatie wordt volgens rooster (en ingehaald) uitgevoerd.
- De volgende synodezitting is D.V. op zaterdag 5 oktober 2019 vanaf 9.30 uur te Noordwijk

