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A. Benoemingen 

Tot lid van het bestuur van Stichting Kerkelijk Geldbeheer is benoemd: 

 Drs. A.M. Mol 
 
Tot lid van het bestuur Protestants Diaconaal Krediet Nederland is benoemd: 

 Dhr. T. Kool 
 
Tot lid van het Georganiseerd Overleg Predikanten is benoemd:  

 Mr. J. Kos 
 
Tot lid van het Georganiseerd Overleg kerkelijk medewerkers zijn benoemd: 

 Drs. A.M. Mol 

 Mr. J. Kos 
 
Tot lid van het bestuur van Stichting Oikos is benoemd: 

 Dhr. J. van Doggenaar 
 

 

B. Classicale Herindeling (AZ-13-06) 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van:  
1.  de brief van het moderamen d.d. 28 februari 2013 
2.  de brieven van de classicale vergaderingen Doetinchem, Winterswijk en Zutphen d.d. 31 

oktober 2012 
3.  het rapport van de Commissie van Rapport AZ d.d. 11 maart 2013. 
 
 
De kleine synode overweegt: 
1.  het verzoek van de classicale vergadering heeft de volgende strekking: 

a) de namen van de classes Zutphen en Doetinchem worden gewijzigd in ‘Achterhoek Oost’ 
respectievelijk ‘Achterhoek West’; 
b) de acht gemeenten van de classis Winterswijk worden ingedeeld  bij de classis Achterhoek 
Oost; 
c) vier gemeenten van de classis Zutphen gaan over naar de classis Achterhoek West. 
d) de classis Winterswijk is na deze transitie ‘leeg’.  

2.  Indien de kleine synode akkoord is met het verzoek kunnen de elementen a) en d) eenvoudig 
administratief worden doorgevoerd. 

3.  De classicale herindeling van de gemeenten (elementen b en c) vergt een beslissing van de 
kleine synode (ord. 2-20).  

4.  Het kerkordelijk voorgeschreven overleg met de kerkenraden heeft plaats gevonden. 
 
 
De kleine synode besluit: 
1.  In te stemmen met het verzoek van de classicale vergaderingen Doetinchem, Winterswijk en 

Zutphen. 
2.  De volgende gemeenten, die behoren tot de classis Winterswijk, in te delen bij de classis 

Achterhoek Oost: 
Protestantse gemeente te Aalten;  
Protestantse gemeente te Bredevoort;  
Protestantse gemeente te Dinxperlo;  
Protestantse gemeente te Eibergen-Rekken;  



Hervormde gemeente te Groenlo;  
Protestantse gemeente te Lichtenvoorde;  
Protestantse gemeente te Neede;  
Protestantse gemeente te Winterswijk. 

3.  De volgende gemeenten, die behoren tot de classis Zutphen, in te delen bij de classis 
Achterhoek West: 
Protestantse gemeente te Wichmond 
Protestantse gemeente te Steenderen-Bronkhorst 
federatie hervormd/gereformeerd te Vorden. 

4.  Dit besluit in te laten gaan per 1 mei 2013. 
5.  Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  
 

 

 


