Op de hoogte – nieuws uit de kerkenraad – 20 feb 2015
Zondag a.s. neemt dominee Bregman afscheid van onze gemeente. Dat betekent dat
wij op zoek gaan naar een opvolger.
Vacaturetijd
Aan u als gemeente willen we hierover een aantal dingen vragen:
- Welke dingen mogen er niet ontbreken in de profielschets van de voorganger?
- Welke mensen zou u graag in de beroepingscommissie zien?
Geef dit door aan Coby. Dit kan alleen schriftelijk, via e-mail
scribaat@pgbiddinghuizen.nl of via de brievenbus van De Repel 9. Uw input is
belangrijk, we ontvangen het graag uiterlijk 15 maart a.s.
Inloopmoment
Verder zal er vanaf 1 maart een inloopmoment zijn voor u als gemeente om te delen
wat u bezig houdt of waar uw zorg ligt voor onze gemeente. Deze inloopmomenten
zijn van 19.00 – 19.30 uur in De Voorhof, voorafgaande aan de vergadering van de
kerkenraad of het moderamen. Een deel van het moderamen zal hierbij aanwezig
zijn. Op 2 maart en 30 maart zijn de eerste keren dat dit kan.
Welkom!
Consulent en hulp in pastoraat
In de vacante periode van een gemeente is het gebruikelijk dat er een consulent
wordt aangesteld. Voor onze gemeente is dit ds. Huib Stolk uit Lelystad. Ds. Stolk
begint op 1 maart a.s. en is met name aangesteld als adviseur voor de
beroepingscommissie. Tevens is hij voor 8 uur beschikbaar voor (crisis)pastoraat. Hij
zal hiervoor in principe op vrijdag in Biddinghuizen zijn. Op 2 maart is hij aanwezig
op de kerkenraad om kennis te maken. In de doopdienst van 31 mei a.s. gaat hij
voor in onze gemeente.
Na het vertrek van ds. Bregman houdt pastoraal werker Jolanda Aantjes haar eigen
secties. Voor de secties van ds. Bregman is Peter van Woerden, voorzitter en
ouderling pastoraat het eerste aanspreekpunt. Aan hem geeft u ziekenhuisopnames
en andere bijzonderheden, die u anders aan ds. Bregman meldde, door. Indien
nodig of gewenst zal Peter contact opnemen met ds. Stolk. De (adres)gegevens van
Peter van Woerden vindt u in het telefoonboekje van de gemeente.
22 maart al genoteerd?
En… Heeft u 22 maart al genoteerd in uw agenda? Dan is het ‘bijpraatmoment’ met u
als gemeente, na afloop van de morgendienst. We willen dit moment ook gebruiken
als een vorm van gemeentemorgen waarbij ook ontmoeting en ontspanning
belangrijk zullen zijn.
Tot zover deze Op de hoogte. Mocht u iets hebben voor moderamen of kerkenraad –
schroom niet. Kom gerust.
Hartelijke groet,
Coby de Boer en Tineke Stuifzand
Tel. 0321-333535 / scribaat@pgbiddinghuizen.nl
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