Bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat, indien er geen wettige bezwaren worden ingebracht, op
zondag 20 januari 2019 bevestigd zullen worden in het ambt van diaken: Alina Keijman, wonende
Vossebes 8 en Evelien Veenhof, Moederkruid 9.
Door de wijkkerkenraad zijn herkozen als:
Ouderling:
Adri Cardol, Hans Kroon, Hanneke van Schuppen, Ditty Huibers en Ellen
Maliepaard
Jeugdouderling:
Wilma van Dijk en Petra van de Kraats
Diaken:
Wil den Doelder
Hans Kroon, Hanneke van Schuppen, Ditty Huibers en Ellen Maliepaard hebben aangeven, tot aan
het samengaan van wijkgemeente De Goede Reede en onze wijkgemeente op 9 juni 2019, hun ambt
te zullen voortzetten.
Bezwaren tegen de bevestiging c.q. de herbevestiging van één of meerdere kandidaten kunnen vanaf
heden tot en met 16 januari 2019 schriftelijk en ondertekend bij de scriba worden ingediend.
Aangezien Fred Gerritsen, na 3 ambtstermijnen als ouderling-scriba niet meer herbevestigd mag
worden, zal zijn ambtstermijn verlengd worden tot er een opvolger kan worden bevestigd.
De termijn van deze verlenging mag echter niet langer duren dan zes maanden na de datum waarop
zijn ambtstermijn volgens rooster van aftreden is verstreken en dat is op 1 juli 2019.
We hopen echter dat we vóór 9 juni a.s. nog een aantal gemeenteleden bereid te hebben gevonden
om een ambt aan te nemen. Want zoals u/jij hierboven kunt lezen ontstaat er na 9 juni 2019 een
tekort aan ambtsdragers vanuit onze wijkgemeente voor de nieuwe wijkkerkenraad.
Dus heeft u / heb jij belangstelling laat het ons even weten.
In deze dienst nemen we afscheid van Peter Doolaard als ouderling met een bijzondere opdracht en
Maarten de Bruijn als diaken. In verband met haar vakantie wordt van Hannie Meijer op een andere
dag afscheid genomen als ouderling.
Tevens zijn er binnen de groep van bezoek(st)ers enkele mutaties.
Als nieuwe bezoeksters heten we welkom:
in sectie 2:
Janny van Offeren, Henk Roseboom en Doretta Komduur
in sectie 3:
Lienke Klein Ikkink
in sectie 4:
Anneke Geerken
We nemen afscheid van de volgende bezoeksters:
in sectie 1:
Annie van Dijk en Gerda van Kampen.
in sectie 2:
Marian Huibers
in sectie 3:
Marian van den Ham
in sectie 4:
Joke de Vries
Zij allen hebben, ieder op haar/zijn eigen wijze, hun taak met volle inzet vervuld.
Namens de wijkgemeente Centrum-Zuid Petrakerk zeggen wij hen hartelijk dank.

