Jaarrapport DAO 2017/2018

Vergaderingen:
Op 14 september 2017 was de eerste vergadering na de GS Meppel in nieuwe samenstelling. In de periode
tot 1 juli 2018 is 5 keer vergaderd. De samenstelling van deputaten administratieve ondersteuning is: J.W.
Boerma, J. Halma (secretaris), J.A. Knepper, J.B. de Rijke (voorzitter), S. Stelpstra en A.H. Stoit
(penningmeester). Secretariële ondersteuning wordt verleend door L. Postma-Douma. Als
Communicatieadviseur is M. Oosten-de Jong. aan het deputaatschap verbonden.
Afsluiting GS Meppel:
De totale kosten van de GS van Meppel bedroegen € 180.606, € 12.606 hoger dan begroot. In de begroting
was nog rekening gehouden met vergaderen in de plaatselijke kerk. Later is besloten in Mennorode te
vergaderen.
De acta zijn op 28 mei 2018 op de website geplaatst. Er is een papieren versie beschikbaar, uitgegeven
door Boekhandel Riemer en Walinga in Ermelo.
Op 22 februari 2018 is samen met BBK een evaluatie gehouden van de buitenlanddagen, onderdeel van de
GS Meppel.
Voorbereiding GS Goes:
Er is 1 keer overleg geweest met een delegatie van het moderamen van de GKv Goes. Zoals het nu lijkt, zal
de bidstond en instituerende vergadering in het kerkgebouw van de GKv te Goes worden gehouden. De
voorlopige datum van de bidstond is 15 november 2019.
Contact met deputaatschappen:
Voor het onderhouden van met alle door de GS Meppel ingestelde deputaatschappen is een DAO-lid als
contactpersoon aangewezen. Met alle deputaatschappen zijn startbijeenkomsten geweest op 31 januari en
7 februari 2018, waarbij het hoofdonderwerp communicatie was. Dit onderwerp zal nog een vervolg
krijgen. Ook was er contact over de jaarrapportages, die ondertussen op de website zijn geplaatst.
Gereformeerd kerkboek:
Na veel vertraging is in mei 2018 het Gereformeerd kerkboek uitgekomen.
Contact NGK:
Met een delegatie van het moderamen van de Nederlands Gereformeerde Kerk is een eerste gesprek
geweest waarbij de onderwerpen die verder moeten worden besproken zijn geïnventariseerd. Daarnaast
is er overleg gepland met de Regiegroep om de komende generale synode en de komende Landelijke
Vergadering al meer op elkaar af te stemmen.
GKv website:
Er is een start gemaakt met het vernieuwen van de GKv website.
GKv-Nieuwsbrief:
In de periode 1-7-2017 tot 1-7-2018 is 15 keer de GKv-nieuwsbrief per mail verspreid. Deze zijn op de
GKv-website te vinden. https://www.gkv.nl/nieuwsbrief/

