Besluitenlijst van de slotzitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III op
3-10-2020 te Assen
- De notulen van 5-10-19 zijn vastgesteld.
- Het Jaarboekje 2021 verschijnt na de opening van de nieuwe synode.
- D.V. 19-11-20 wordt een ambtsdragersconferentie gehouden over Pastoraat in coronatijd.
- Onder voorwaarde van een te sluiten Oecumenisch Akkoord tussen GKv en vGKN in oktober
2020 ontvangt Ds B. Bloemendal per 1-1-21 het gevraagde ontslag uit zijn dienst als predikant
van de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude.
- Ds J. Maliepaard ontvangt een acte van emeritaatsverklaring, ingaande 27-12-20.
- Met verdriet stemt de synode in met de opheffing van de kerk van Noordwijk per 27-12-20.
- Ds Bijleveld en Br Rienstra zullen helpen bij de afwikkeling van de zaken rond de opheffing van
de kerk van Noordwijk. De synode is per 27-12-20 verantwoordelijk voor de afronding van
voorkomende zaken.
-De kerk die belangstelling heeft voor het orgel van de kerk van Noordwijk neemt contact op
met Br J. Rienstra of met Ds K.J. Bijleveld.
- Kerken die een ander collectedoel voor 2020 willen voordragen doen dit vóór 1-12-20.
- De tegoeden voor de FaTEB zullen via de EvTA worden aangewend voor de uitzending van
theologische docenten naar deze universiteit. Br B. Postma probeert de beloofde twee
exemplaren van het Handboek van Dr v.d. Toren alsnog voor het kerkverband te verkrijgen.
- 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; Ds Bijleveld herziet de
vragenlijst vóór de volgende synode.
- Tijdens de vGK-ruildiensten behandelen de predikanten elk een aspect van het gebed. Zij
nemen zelf het initiatief om deze diensten ‘in te halen’ en zenden ruim tevoren de vragen voor
eventuele nabespreking aan de betreffende kerk; die kerk publiceert deze vragen tevoren in het
kerkblad.
- De kerken zoeken één of twee deputaten kerkelijke samenwerking; Br v.d Bij is benoemd.
- De kerken zoeken een deputaat voor het deputaatschap Seksueel Misbruik in Kerkelijke
Relaties.
- De kerken zoeken een contactpersoon voor het COGG.
- Ds Bijleveld gaat met Ds Heslinga in gesprek over diens lidmaatschap.
- De quaestor en de penningmeester van de Zendings- en Evangelisatiedeputaten ontvangen
decharge over het financiële beleid, gevoerd over 2018 en 2019.
- Het quotum voor het Meldpunt Misbruik wordt verhoogd van 14 naar 16 cent per ziel.
- Het totale quotum blijft voorlopig 10 euro per ziel.
- Voorlopig wordt er geen e-herkenning aangevraagd.
- Er wordt ingestemd met de begroting 2021 van het CIO, onder protest m.b.t. de verdeling van
de kosten over de verschillende kerken.
- DKS beraden zich op een contactpersoon voor de Geref. Kerken in Zwitserland/Oostenrijk.
- De quaestor zoekt uit of de CCLI-licentie ook geldt voor te streamen liederen en geeft dit door
aan de kerken.
- In de appèlcommissie zijn benoemd: Brs W. Dekker en M. Veenstra en Dr Van Harten-Tip.
- De volgende synode wordt geopend D.V. op zaterdag 10 april 2021 om 9.30 uur te Boelenslaan.

