Nieuwsberichten beroepingscommissie

·

Nieuwsbrief 14 november 2021
De kerkenraad heeft een ‘kerngroep’ benoemd: C. Baggerman (voorzitter), N. van Helden en
J.W. de Jongh. Zij zijn gevraagd zich te verdiepen in de PKN ‘Gids voor het beroepingswerk’ en
alle van belang zijnde stukken. De bedoeling is het proces (routekaart) te beschrijven hoe te
komen tot het beroepen van een nieuwe predikant. Daarna is een beroepingscommissie
ingesteld, die bestaat uit vier leden van de kerkenraad aangevuld met drie leden uit de
gemeente. Dit zijn de dames G. van der Sommen-van Giessen, M.D. van SteenbergenTrappenburg en T. de Vries-den Hertog. Het beroepingswerk is niet eenvoudiger geworden. De
Bijbel geeft geen kan-en-klare antwoorden. Bij het zoeken naar een nieuwe predikant is het
belangrijk dat wij de richtlijnen van Paulus (Timotheüs) als uitgangspunt nemen. De gemeente
wordt gebouwd én er ontstaat onderling een verbondenheid als praktijk is wat na zijn bekering
en roeping over Paulus geschreven wordt in Handelingen 9:20: ‘En meteen predikte hij Christus,
dat Hij de zoon van God is.’ U wordt als gemeente betrokken bij het beroepingswerk en
geïnformeerd via de Nieuwsbrief en de website.

·

De Kerk Roept 14 december 2021
Nee de beroepingscommissie is nog niet aan het werk. Eerst moeten we een
solvabiliteitsverklaring hebben ontvangen en toestemming om een predikant te beroepen. Voor
de aanvraag daarvan is wel het nodige werk verzet. Het beleidsplan is dit jaar geactualiseerd en
staat online, zie https://www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/wpcontent/uploads/2021/10/Beleidsplan-2021-2025-Herv-Gem-Waardenburg-Neerijnen.pdf
De begroting en een meerjarenraming (tot 2029) zijn beoordeeld en goedgekeurd door de
kerkenraad. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk ingestuurd zodat we in januari groen licht
hopen te ontvangen om verder aan de slag te gaan.

·

Nieuwsbrief 26 december 2021
Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Wanneer we geloven in de voorzienige leiding
van God, dan hoeven we niet overhaast te werk te gaan. Zij die geloven, haasten niet…! De
kerkenraad heeft daarom de tijd genomen om met elkaar na te denken, onder leiding van onze
consulent (ds. W. Roseboom), over vragen als wat voor gemeente zijn wij? Voor welke vragen
en ontwikkelingen staan wij en welke predikant past daarbij? Dankbaar mogen we melden dat
de kerkenraad een beschrijving van onze gemeente én een profielschets voor de nieuw te
beroepen fulltime predikant heeft opgesteld, zie
https://www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/wpcontent/uploads/2021/12/2021-12-20Definitieve-beschrijving-Hervormde-GemeenteWaardenburg-Neerijnen-1.pdf
en https://www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/wpcontent/uploads/2021/12/2021-12-20Definitieve-Profielschets-predikant-Hervormde-GemeenteWaardenburg-1.pdf.
De toestemming én de solvabiliteitsverklaring zijn aangevraagd. Ook heeft de kerkenraad
voorzien in de vacature in de beroepingscommissie: de heer M. van As (ouderlingkerkrentmeester) is benoemd als 7e lid van de beroepingscommissie.

·

Nieuwsbrief 15 januari 2022
De beroepingscommissie is donderdag 12 januari jl. van start gegaan. Het
beroepen van een nieuwe predikant voor onze gemeente gaat ons allemaal
aan. Kent u een predikant of proponent, die u geschikt acht? Laat het ons

weten en stuur, voor komende zaterdag 22 januari schriftelijk of per e-mail
de namen naar de scriba G. de Kock, p/a Dorpsstraat 27, 4181 BM
Waardenburg of scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl Deze opgaven
graag voorzien van een korte motivering en daarbij uw gegevens.

