Synodeweekend van de Vrouwensynode
WestCord Hotel te Delft
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De Vrouwensynode 2017 werd mede mogelijk gemaakt door
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1. Inleiding
Als thema voor de Vrouwensynode 2017 koos het bestuur ‘zorg’. Zorg is een belangrijk thema in de
participatiemaatschappij. Ook kerken hebben steeds meer te maken met vergrijzing, met dementie en
mantelzorg. In breder verband is er de zorg voor de dialoog met andersdenkenden en de opvang van
vluchtelingen; anders gezegd de multiculturele samenleving, en dan is er natuurlijk de zorg voor het
milieu. Hoe verhouden deze zorgen zich tot individuele zorg en verzorging? En hebben vrouwen hierin
een andere rol dan mannen?
Naast inhoudelijke doordenking van het thema wilde het bestuur met dit weekend enerzijds nieuwe en
jonge vrouwen kennis laten maken met feministisch perspectief op christelijk geloof en handelen, en
anderzijds vragen van de huidige tijd analyseren en vrouwen samenbrengen om actie te ondernemen.
Hieronder worden lezingen en workshops van het weekend samengevat met een presentatie van de
bevindingen.

2. Getallen en cijfers
146 vrouwen namen deel aan dit synodeweekend. 99 vrouwen vulden een evaluatieformulier in (en
kregen daarvoor in ruil het gender-en-religiekwartet). Uit deze formulieren kan geconcludeerd worden
dat de deelneemsters zeer te spreken waren over het weekend; het gemiddelde cijfer lag tussen 8 en
9. Het merendeel van het publiek was tussen de 50 en 70 jaar oud. Van de vrouwen die de enquête
hadden ingevuld, waren 17 deelneemsters jonger dan 50 en 8 van hen jonger dan 30 jaar.
Volgens deze enquête voelen synodegangsters zich zeer betrokken bij de kerk. Dat is meestal de
Protestantse Kerk Nederland maar ook katholieke vrouwen waren goed vertegenwoordigd. De
belangstelling gold met name de inhoudelijke kant van de synode. De ‘creatieve workshops’ ontvingen
echter ook een hoge waardering.
De inhoud, het denken over ‘zorg’, kreeg invulling in 3 lezingen en 4 vier workshoprondes met in
totaal 22 workshops. Daarnaast was er een synodetafel waaraan 13 agendapunten werden
besproken. Van alle activiteiten zijn verslagen gemaakt en gepubliceerd op de website van de
Vrouwensynode (www.vrouwensynode.nl).
Deelname jonge vrouwen
Middels een enthousiast gebruik van de 'eigen' digitale middelen zoals de digitale Nieuwsbrief van de
Vrouwensynode, de facebookpagina van de Vrouwensynode en de facebookgroep van de
Vrouwensynode werd er regelmatig melding gemaakt van het weekend. Daarnaast werden er ook
posts geplaatst in de facebookgroep 'Vrouwentheologen' en 'Christenfeministen' en zijn er mede
daardoor vele jonge vrouwen bereikt. Regelmatig werden er opmerkingen door hen geplaatst, vaak
enthousiast en bemoedigend. Enkele vrouwen lieten weten niet te kunnen komen, maar dat ze blij
waren dat dit weekend georganiseerd werd.
Naast de inzet van digitale middelen hebben wij de feministisch theologen die onderwijs geven aan
diverse instellingen gevraagd om studenten enthousiast te maken voor het weekend. Dit resulteerde
in de aanmeldingen van een aantal jonge vrouwen die middels een verslag het weekend om konden
zetten in studiepunten.
Tijdens het weekend hebben we gemerkt dat het programma door de jonge vrouwen werd
gewaardeerd. Een grote rol hierin speelde de keus voor jonge vrouwen: Janneke Stegeman, Marleen
Stelling en Nora Asrami, die de hoofdlezingen hebben verzorgd. Ook werden er jonge vrouwen
benaderd om workshops te geven. Zij waren vereerd dat ze gevraagd werden en vonden het
gezelschap van de vrouwen interessant.
Tegelijkertijd blijft het moeilijk om de verschillende generaties op een goede manier met elkaar in
gesprek te laten gaan. Die verschillen tussen de generaties zijn namelijk best groot. Als
Vrouwensynode blijven we er aan werken om te kijken hoe elke generatie een plek krijgt binnen ons
netwerk en we willen blijven bevorderen dat het gesprek tussen de generaties op een vruchtbare
manier plaatsvindt. De opmerkingen uit de evaluatie die daarover gaan nemen we ons ter harte. We
zullen ook enkele vrouwen benaderen die hebben aangegeven dat ze graag een steentje bij willen
dragen aan de Vrouwensynode en haar toekomst.
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3. Voorbereiding en resultaat
Het bestuur van de Vrouwensynode zorgde voor een werkgroep die inhoudelijk het weekend
voorbereidde. De groep bestond uit een projectleider die de grote lijn in de gaten hield en daarnaast
veel hand- en spandiensten verrichtte, en een aantal andere vrouwen van verschillende leeftijd en
met verschillende ervaring. Zo waren de diverse generaties vertegenwoordigd en kon ruimte gegeven
worden aan de diverse invalshoeken.
Deze vorm van voorbereiding was erg leuk en inspirerend, niet in de laatste plaats omdat bleek dat
iedereen die we vroegen om een bijdrage te leveren aan het weekend dit graag en met enthousiasme
toezegde. Dit betekende dat een en ander vlot verliep en dat we onze plannen op een goede manier
ten uitvoer konden brengen. In de voorbereidingsgroep ontstond een goede sfeer met veel creatieve
ideeën zodat we én goed konden werken én een goede uitstraling naar buiten hadden.
Na de vergadering postten we vaak een foto op facebook om contact te houden met de achterban en
zo anderen ook enthousiast te maken. Er werd gewerkt met een strakke planning zodat we niet in de
problemen zijn gekomen wat betreft onze ideeën en we geen concessies hoefden te doen aan het
oorspronkelijke plan.
De werkgroep kijkt met plezier terug op het voorbereidingsproces en was zeer ingenomen met het
uiteindelijke resultaat: een goed, inhoudelijk en vrolijk weekend waarin zo'n 150 vrouwen erg hebben
genoten van wat hun werd aangeboden.

4. Indeling van de dagen
De eerste synodedag was gericht op maatschappelijke vraagstukken met als belangrijke speerpunten
de participatiemaatschappij en de multiculturele samenleving. Janneke Stegeman, Theoloog van het
Jaar 2016, opende met de lezing ‘Paternalisme voorbij – een zorgeloos gedachte-experiment’.
’s Middags gaf Nora Asrami, programmamaker bij NEWConnective (een initiatief van de VU en de
Protestantse Kerk Amsterdam voor studenten), een inleiding onder de titel ‘Neem de pluriforme
samenleving ter harte.’
Het programma op de zaterdagavond bestond vooral uit ontspannende activiteiten. Opvallend was dat
veel vrouwen kozen voor de presentatie van het project van Hilda Koster, universitair hoofddocent aan
het Concordia College in Minnesota.
Op de tweede dag stond de persoonlijke toerusting centraal, als basis voor maatschappelijk handelen.
Deze dag werd ingeleid met de lezing van Marleen Stelling, televisie- en radiopresentator bij de
Evangelische Omroep: ‘Take care met Etty Hilledum en kokosolie’. De vierde en laatste
workshopronde tijdens deze dag werd niet voorafgegaan door een inleiding.
Na de lezingen bestond steeds de mogelijkheid om tijdens de workshopronde te kiezen voor een
nagesprek met de inleidster. Daarvan werd gretig gebruikgemaakt.

5. De lezingen
Paternalisme voorbij – een zorgeloos gedachte-experiment
Janneke Stegeman nam ‘ervaringen die schuren’ als uitgangspunt en concludeerde dat er nog steeds
een tweedeling bestaat tussen de rationele heersende man en de zorgende vrouw. Ze vroeg zich af of
bezorgdheid niet een paternalistische houding was, een vorm van bemoeizucht.
Een bevrijdende gedachte voor haar was het besef dat ze de meeste dingen niet doorzag. Ze heeft
anderen nodig, vooral vrouwen die haar privileges niet delen: ‘Zij inspireren mij en brengen me op
andere ideeën. Ik word hoopvol als ik onwetendheid ervaar en ongemak.’
En ook: ze verzet zich tegen vormen van onrecht omdat ze van het leven houdt. Dan moet niet haar
eigen leven erbij inschieten. Juist de verlangens diep in ons lichaam kunnen ons in beweging zetten,
en ze citeert de zwarte feministe Audre Lorde (1934-1992): ‘Verzet en liefde gaan samen met erotiek.’
In het nagesprek met haar ging het over bezorgdheid als een vorm van paternalisme, de rol van
solidariteit en de vraag naar vooruitgang.
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Neem de pluriforme samenleving ter harte
Nora Asrami begint bij de demotiverende gebeurtenissen voor de interreligieuze dialoog. Omdat het
integratiedebat na 11 september 2001 een islamdebat is geworden en moslimjongeren zich meer
bewust zijn van hun religieuze achtergrond denkt ze na over hoe moslims zich thuis kunnen voelen in
Nederland. Ze bespreekt de verschillende islamitische stromingen en visies op het samenleven met
andersdenkenden. De meerderheid van moslims in Nederland volgt een traditionele, gematigde uitleg
met veel aandacht voor pluriformiteit.
Zowel bij de interreligieuze dialoog als de opvoeding binnen het islamitische gezin spelen vrouwen een
belangrijke rol. Tijdens het nagesprek gaat ze in op het project Oumnia (hoop) waarbij islamitische
moeders toegerust worden om met hun kinderen te praten over hun persoonlijke geloofsbeleving.
Take care met Etty Hillesum en kokosolie
Marleen Stelling plaatst twee heel verschillende inspiratiebronnen naast elkaar. Enerzijds is dat
Vochtige streken van Charlotte Roche (2008). Dat boek heeft haar duidelijk gemaakt hoe natuurlijke
geuren en processen worden afgewezen en kunstmatige aangeprezen onder het mom ‘omdat je het
waard bent’. Anderzijds is er de boodschap die ze hoort bij Kierkegaard, Hillesum en Augustinus: ‘In
mij gaat iets van God schuil en ik kan daar altijd op terugvallen.’ Zelfverzonnen eisen kunnen ons
afhouden van de bestemming zoals God ons bedoeld heeft. Haar antwoord zoekt ze in het oordeelvrij
kijken naar jezelf en anderen.
Bij het nagesprek met haar blijken de verschillende generaties verschillende ervaringen te hebben met
zorgen voor jezelf. Voor de ouderen kwam de ander altijd eerst, voor jongeren is zorg voor jezelf al
snel een norm waaraan je hoort te voldoen. Gespreksonderwerp was de balans tussen aanpassing en
opeisen van de eigen ruimte.

6. De workshops
Eerste ronde – lijfelijkheid doet ertoe
Maaike de Haardt, ‘Waait de Geest nog even vrij?’, een gesprek over de erfenis van Catharina Halkes.
Enerzijds is haar taal tijdgebonden, anderzijds blijft de vraag of, en ook de hoop dat verandering
nodig is, voorbij de individualiteit.
Ineke Ludikhuize, ‘Een warme jas’, een workshop over mantelzorg en overheidsbeleid met praktische
tips waaronder het motto: als je voor een ander zorgt, moet je ook goed voor jezelf zorgen.
Annemarie Roding, ‘De dementievriendelijke kerk’ over criteria waaraan zo’n kerk moet voldoen en de
zorgen van en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Annemarie van den Brink, ‘Jouw verborgen vonk in beeld’, een creatieve workshop die je
inspiratiebron hielp ontdekken.
Jolanda Molenaar en Heleen Zorgdrager, ‘Transgenders – lichaam van Christus??’ Een levensverhaal in
samenhang met de rol van het geloof. De conclusie was ‘dat ook lijfelijkheid ertoe doet en dat dat in
de kerk benoemd mag worden.’
Tweede ronde – powervrouwen op weg
Veronique en Marieke Sillevis Smitt, ‘Verhaal van Veronique’. Enerzijds is Veronique vluchteling,
anderzijds een creatieve, gelovige vrouw die zich voor een ander inzet. Ondersteuning en opvang van
illegalen kan het beste gebeuren samen met illegalen.
Hilda Koster, ‘In de voetstappen van Sara en Ruth’, een workshop over de rol van de hoofdpersonen
in Bijbelverhalen in vergelijking met deze tijd.
Judith Mirjam Schoon, ‘De reis van Ruth in jou’: lichaamsoefeningen die lieten voelen hoe het is om
samen een grens over te steken.
Annemarie van den Brink, ‘Vrouwenpower’, een schrijfworkshop om bijzondere vrouwen te eren.
Martina Heinrichs en Sasja Bosbeer, ‘De tuinen van Eva’, een film over het pop-up-monastery van het
Ecumenical Forum of European Christian Women en het klooster als een bijzondere plaats om elkaar
te ontmoeten en te spreken over persoonlijke religieuze ervaringen.
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Derde ronde – het huis dat wij bewonen
Berthe van Soest, ‘Een rode tent hoeden’: kennismaking met oude rituelen in een nieuwe vorm.
Haydy Nelson, ‘Naastenliefde in de 21e eeuw’ over voorbeelden van naastenliefde, zowel in het privéals in het maatschappelijk leven.
Anne-Claire Mulder, ‘Mind the gap! Zorg heeft geen gender’, een workshop waarin geprobeerd is over
zorg na te denken en te praten, los van ideeën over mannelijk en vrouwelijk.
Corja Bekius, ‘Maak heel wat is gebroken’, een schilderworkshop bij Lied 860 (Gij die ons hebt
geschapen). Hoe verbeeld je een zin als ‘het huis dat wij bewonen, ons lichaam in de tijd’?
Vierde ronde – je lichaam is je instrument
Halina van der Spiegel, ‘Take care. You know how’, een workshop die bewust maakte hoe je eigen
lichaam je belangrijkste instrument is – ook in het contact met de ander.
Werkgroep Hagar-Sara, stichting Kezban en stichting VPSG, ‘Traditie en seksualiteit’, een trialoogworkshop op zoek naar een positieve kijk op seksualiteit. Verrassende uitspraak van moslima Stella
van de Wetering: terug naar de joodse bronnen!
Mariecke van den Berg, ‘Tegendraads lezend het publiek debat analyseren’, reikte gereedschap aan
om kritisch te lezen.
Hanna Rijken, ‘Met hart en ziel’, zangworkshop met verbindende liederen en energieke muziek.
Marjan Bosch, ‘Duurzaamheid’, ging over de keuzes rond duurzaamheid die steeds opnieuw gemaakt
moeten worden.

7. Programma zaterdagavond
De zaterdagavond bood een divers programma tussen 19:30 en 21:00u.
De rust van een rode tent ervaren
Berthe van Soest opende de Rode Tent op de zaterdagavond en daarmee was het mogelijk voor
iedereen om binnen te lopen, even te zitten en de sfeer te proeven.
Met Hilda Koster spreken over haar project
Hilda Koster is universitair hoofddocent aan Concordia College in Minnesota (USA). Zij heeft in
Nederland gestudeerd, is bekend met de Vrouwensynode en was in de gelegenheid het weekend te
bezoeken. Naast de workshop op zaterdagmiddag gaf zij ’s avonds een lezing over een boek dat in het
najaar van 2017 zal verschijnen. In reactie op tekortkomingen in Laudato Si’ heeft Hilda een groep
van toonaangevende feministische, womanistische en Latina theologen (waaronder Sallie McFague en
Ivone Gebara) gevraagd theologisch te reflecteren op wat klimaatsverandering en gerechtigheid
betekent voor vrouwen in hun deel van de wereld. Ze vertelde met veel enthousiasme over dit
belangwekkende project en over haar boek Planetary Solidarity: Global Women’s Voices on Christian
Doctrine and Climate Justice (Fortress Press, 2017). Dit boek belooft een goede bijdrage te leveren
aan de feministisch theologische reflectie op de klimaatsverandering. De ZijSpiegel zal uitgebreid
ingaan op dit boek in de loop van 2017.
Een kijkje in het klooster
In augustus 2015 vond het eerste Pop Up Monastery plaats in klooster Mariensee (Duitsland). Het Pop
Up Monastery is opgezet door een groep jonge vrouwen van het Oecumenisch Forum van
Christenvrouwen in Europa (EFECW) als een retraite voor Europese vrouwen van alle leeftijden die
even afstand willen nemen van hun drukke leven, en vrouwen ontmoeten uit alle generaties en met
verschillende culturele achtergrond. De documentaire liet diverse fragmenten uit de kloosterweek zien
en portretten van de deelneemsters met hun religieuze ervaringen.
Do you care laten klinken
Deze bijdrage van Jeannette Mennes verviel vanwege ziekte.
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8. De synodetafel
Er waren 13 agendapunten ingebracht. 3 daarvan waren internationaal, 3 gericht op Nederlandse
maatschappelijke vragen, 3 kerkelijk en 4 gingen specifiek in op vrouwenorganisaties en de vrouw-engeloofbeweging.
Er zijn bij de meeste agendapunten suggesties voor actie gedaan of concrete afspraken gemaakt.
Kerkelijke agendapunten kunnen dankzij de vertegenwoordiging van de Vrouwensynode in de Raad
van Kerken een breder draagvlak krijgen. Andere mogelijkheden om aandacht voor deze
agendapunten te vragen zijn de website, de ZijSpiegel en nieuwe studiedagen.
Agendapunten
1. Vrouwen en Armoede
2. Help jonge yezidi vrouwen in Irak
3. Female Waves of Change
4. Aandacht voor de aarde in vieringen
5. Toekomst kleine vrouwenorganisaties
6. Veiligheid in ziekenhuizen bij m/v gemengde kamers
7. Maak de kerk transgender
8. Quota in zendtijd van publieke zenders voor witte en zwarte Nederlanders
9. Samenwerking op het gebied van religie en gender
10. Werkplaats voor gender, trialoog en burgerschap
11. Dialoog over de situatie in Israël en Palestina
12. Russisch-Orthodoxe vrouwen en huiselijk geweld
13. Kerk en vluchtelingen

9. De vieringen
Er waren veel viermomenten waarbij bestaande teksten en liederen gezongen en gezegd werden,
evenals teksten die speciaal voor de synode waren gemaakt. De meeste teksten waren opgenomen in
het programmaboekje. Tijdens de vieringen na de workshoprondes was er steeds een moment voor
inbreng vanuit een van de creatieve workshops: de moodboards van ‘Jouw verborgen vonk in beeld’,
een tekst uit ‘Vrouwenpower’, de verbeelding van Lied 860 en een lied uit de zangworkshop van
Hanna Rijken.
De deelnemers boven de vijftig bleken de vieringen het meest te waarderen. Maar ook een jonge
predikante: ‘De manier van vieren (...) was interessant. Minder met woorden, meer met het lichaam.
Daar ga ik wel mee experimenteren!’ (Thea de Ruijter in ZijSpiegel (mei 2017, pag. 16).

10. Nabeschouwing
Zorg heeft met het lichaam te maken èn met geest, met de houding van waaruit je leeft. Het thema
staat dus op het kruispunt van lichaam en geest, tussen lichamelijkheid en spiritualiteit. Tijdens de
synode is dat ook gebleken. Opvallend is dat het ‘zorgen voor jezelf’ juist op de ‘maatschappelijke dag’
vaak terugkwam. Het is niet voor niets een motto van/voor mantelzorgers. Op een andere manier gaf
Janneke Stegeman daar al een aanzet toe met haar uitspraak dat haar eigen leven er niet bij moet
inschieten wanneer ze zich verzet tegen vormen van onrecht.
Omgekeerd bracht Marleen Stelling de aandacht voor jezelf terug naar het religieuze perspectief: ‘In
mij gaat iets van God schuil en ik kan daar altijd op terugvallen.’ De synode beantwoordde op die
manier zeker aan een van haar doelen: zorg voor jezelf als toerusting voor maatschappelijke actie.
In haar boek Of women born (1976) vroeg Adrienne Rich (1929-2012) zich ooit af: ‘Kunnen vrouwen
beginnen te denken via het lichaam?’ Door deze dagen na te denken over zorg, is in zekere zin
antwoord gegeven op die vraag. Denken over zorg is immers denken vanuit het lichaam. Mijn eigen
lichaam is een instrument, in relatie tot mijzelf, tot de ander en tot God.
Een instrument in relatie tot de ander... Een weekend als dit is een gelegenheid om mensen te
ontmoeten en te leren kennen, of het nu gaat om actie te ondernemen, oude bekenden terug te zien,
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of het netwerk uit te breiden. De vrouwen die na afloop van de synode geïnterviewd zijn ( ZijSpiegel
010, mei 2017, pag. 14 en 16), stemmen daarin overeen: ‘De contacten vind ik het belangrijkste’
(Margreet Stroo, voor de derde keer op de synode) en ‘De sfeer nodigt uit om mensen te ontmoeten’
(Thea de Ruijter, voor de eerste keer op de synode).
In de media
Voor de communicatie omtrent het Synodeweekend werd gebruikgemaakt van verschillende media.
Daarbij ging het zowel om interne communicatiemiddelen (communicatie naar de vaste achterban van
de Oecumenische Vrouwensynode) alsook om externe communicatie (communicatie naar wie nog niet
eerder bekend waren met de Oecumenische Vrouwensynode of er slechts zijdelings in aanraking zijn
geweest).
De interne communicatie vond plaats middels onze eigen website, onze maandelijkse digitale
nieuwsbrief en aankondigingen in ons eigen kwartaalblad, de ZijSpiegel. Ook op onze beide Facebookpagina’s werd er regelmatig naar het Synodeweekend verwezen en er werd een evenements-pagina
op Facebook aangemaakt voor het Synodeweekend, waar extra berichten geplaatst werden en
mensen konden aangeven al dan niet aanwezig te zijn bij het weekend.
De externe communicatie vond plaats via verschillende tijdschriften, (kerk)bladen en de verspreiding
van flyers en kaarten met de aankondiging van het Synodeweekend. De berichtgeving in de
tijdschriften en (kerk)bladen varieerde van een korte aankondiging tot een interview. Via de volgende
kanalen heeft berichtgeving plaatsgevonden:





Volzin
Predikant & Samenleving (interview met Janneke Stegeman)
Woord & Dienst
Herademing

Vermelding in/op:








Kerkenwerkagenda
OpZien
Nieuwwij
Kerkinformatie
Ons Contact

Kerkblad Rooms Katholieke Kerk Delft
Protestants Kerkblad Delft (interview met Jasja Nottelman)

In de week voorafgaande aan het Synodeweekend zijn diverse landelijke kranten benaderd in verband
met mogelijke verslaglegging. Daaruit volgde een paginagroot artikel inclusief foto’s door de
Volkskrant, waarin diverse deelnemers aan het woord kwamen en er vanuit het ‘outsider perspective’
van de journalist verslag werd gedaan van het dagprogramma van de zaterdag.
Financiële verantwoording
De Synode werd financieel sluitend afgesloten met baten en lasten van bijna € 32.500 in balans. De
begroting was € 3.300 hoger. Van de begrote inkomsten uit subsidies ad € 16.661 was bij aanvang
van de synode € 16.500 door toezeggingen gedekt. Omdat het Catharina Halkesfonds de Vrouwensynode ook op andere fronten financieel steunt, was afgesproken dat hun toezegging pas als laatste
aangesproken zou worden. Opvragen ervan bleek bij het sluiten van de boeken niet nodig.
De posten voor eenpersoonskamers zijn zowel aan de baten- als aan de lastenkant niet gebruikt,
omdat deze posten per abuis ook mee begroot waren in de posten ‘Bijdragen deelnemers’ en ‘Toeslag
eenpersoonskamers deelnemers’, waarop ze nu geboekt zijn. De meeste posten weken in
werkelijkheid minder dan 10% af van het ervoor begrote bedrag. Van deze posten vraagt alleen
‘Bijdragen deelnemers’ om een nadere toelichting.
Er waren 146 deelnemers, waarvan 132 betalend en 14 organisatie. (Inleidsters en workshopleidsters
die niet ook deelneemster waren, zijn vanzelfsprekend niet meegeteld.) De begroting was gemaakt op
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basis van 118 betalende deelnemers. Toch waren de inkomsten uit deelnemersbijdragen lager dan
begroot omdat er meer deelnemers gebruikmaakten van het lage deelnametarief dan verwacht. Ter
compensatie daarvan moest in totaal € 2.365 bijgelegd worden. De toegezegde diaconale bijdragen
ad € 2.000 werden geheel daarvoor gebruikt.
In totaal was € 1.950 aan diaconale bijdrage begroot, waarvan € 360 bestemd als tegemoetkoming in
de reiskosten voor mensen met een minimuminkomen. Voor dit laatste was maar € 60 nodig,
waardoor de diaconale bijdrage geheel ingezet werd ter compensatie van het lage deelnametarief.
Na ampel beraad werd besloten geen evenementenverzekering af te sluiten.
De posten ‘Synodemap’ en ‘Aankleding synoderuimte’ kwamen veel lager uit dan begroot vanwege de
prudente en creatieve invulling van beide door de verantwoordelijke werkgroepleden. Door vrijwillige
inzet konden de verwervingskosten beperkt worden tot 2/3 van het begrote bedrag. De post
onvoorzien werd voor iets minder dan de helft aangesproken voor een deel van de productiekosten
van het gender-en-religie-kwartet.
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