
 

 

 

Word actief …  DOE MEE ! 
Het is een bekend probleem: er is veel te doen in de kerk, maar er is beperkte menskracht en beperkte tijd. 

Dat is een realiteit waaraan het kerkenwerk en de kerkelijke organisatie zich moet aanpassen. Tegelijkertijd 

zijn er een aantal basistaken om de kerk draaiende te houden. Daarin ontstaat dit najaar een zeer nijpend 

tekort aan menskracht. We luiden de noodklok! 

We zijn als kerkenraad druk bezig om het kerkenwerk hanteerbaarder en lichter te maken. Minder 

structurele taken (ambten), meer projectmatig werken voor een kortere periode. We willen in overleg met 

de gemeente kijken of we de kerkenraadsfuncties kunnen beperken tot de hoogst noodzakelijke en willen 

zo meer uitgaan van de gaven en talenten, mogelijkheden en onmogelijkheden van gemeenteleden zelf. 

Tijdens een verbouwing moet de verkoop echter wel doorgaan! We roepen dan ook ieders hulp in. Want we 

zijn samen kerk, lichaam van Christus. Om te beginnen vragen we om namen te noemen van mensen die je 

geschikt acht voor de vacante ambtsdragersfuncties. Misschien weet je ook iemand die iets anders zou 

kunnen doen. En heb je zelf al eens bedacht wat jij zou kunnen doen? Ook bij het wijkavondenteam, de 

KingKids en oppasdienst, het beamerteam en op tal van plekken kun je iets doen! Samen dragen we de 

verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gemeente. Misschien niet altijd de meest makkelijke 

taak, maar wel een hele belangrijke om elkaar, als gemeente, te helpen dicht bij onze opdracht te blijven! 
 

Vacatures 
De kerkenraad krijgt zoals het zich laat aanzien te kampen met een onaanvaardbaar laag aantal leden.  Er 

ontstaan namelijk nogal wat vacatures. Deze kerkenraadsleden hebben er één of meer perioden van vier 

jaar er op zitten en gaan de kerkenraad verlaten. Dat zijn: 
 
Vertrekkende ouderlingen    Resterende ouderlingen 

Wytze & Pim Postma    Annie Hellinga 
Binne Kooistra     Sytse & Fokje de Boer 
Janny van Dijk     Petra den Hartogh (1/2 fte jeugdouderling) 
Ivo & Marte Van Hijum (jeugdouderlingen) 
 
Vertrekkende diakenen    Resterende diaken 

Fedde Wielstra     Piet & Anneke Wijnsma 
Tjeerd Annema 
Jacobus en Froukje van der Veen 
Henk de Vries 
 
Vertrekkende kerkrentmeesters   Resterende kerkrentmeesters 

Fokke Woudstra     Kor van der Veen 
Folkert Bosgraaf     Reinder van der Kooi 
Hessel Schaafsma 

 

Scriba Kees Knol heeft reeds aangegeven – voor een periode van 2 jaar – nog aan te willen blijven als 

ouderling-scriba. Als kerkenraad streven wij er naar om in maart 2018 weer een zo voltallig mogelijke 

kerkenraad te hebben. De kerkenraad is dan ook op zoek naar gemeenteleden die zich graag in willen 

zetten voor de kerk. Met het oog hierop doet de kerkenraad een oproep aan u om namen door te geven 

van u zelf, van gemeenteleden die in uw ogen geschikt zijn voor één van de functies. 



 

 

 

 

Aanbevelingslijst 
 

 
 

 

 Aandachtspunten 
o Alleen belijdende leden van onze gemeente kunnen worden genomineerd. Indien u een 

echtpaar wilt nomineren, dan vult u zowel de naam van de man als van de vrouw in; 
o Wilt u bij uw keuze rekening houden met de verschillende gaven binnen de gemeente; 
o Alle leden van onze kerkelijke gemeente mogen een kandidatenlijst indienen. Bij de 

verkiezingen tijdens de gemeenteavond bent u slechts stemgerechtigd indien u belijdend 
lid bent van onze kerkelijke gemeente; 

o U mag met meerdere personen dit formulier invullen. Wel graag alle namen en benodigde 
handtekeningen onder de lijst plaatsen ! 

 

Inleveren biljet uiterlijk tot en met 8 november 2017 inleveren bij  
o scriba Kees Knol, Mûnewei 13, 9104 CX Damwâld  
o of via de ’pong’  (- in een gesloten enveloppe) 

 

Naam/Namen:         handtekening(-en): 

 

Adres: 

Naam kandidaat Adres Meest geschikte functie 

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


