Hervormde gemeente Eethen & Drongelen

Eethen en Drongelen, 2 januari 2022
Broeders en zusters,
Naar aanleiding van de gemeenteavond van 29 november 2021 willen wij u op de hoogte stellen van de
daarop gevolgde gesprekken en procedure.
Een aantal gemeenteleden hebben zich beschikbaar gesteld om deel te nemen aan de kerkenraad. Hierop
zijn wij in gesprek gegaan met hen en met elkaar. Dankbaar kunnen wij hierop zeggen dat de volgende
mensen de kerkenraad willen gaan versterken:
Chris Treffers in het ambt van ouderling-pastoraat.
Janneke Rochat in het ambt van diaken.
Gerben van Helden in het ambt van ouderling- kerkrentmeester.
Govert Schouten in het ambt van ouderling- kerkrentmeester.
Lione Somsen zal haar ambt van diaken voor de termijn van twee jaar blijven bekleden.
Andries van Klij heeft aan gegeven kerkrentmeester te willen worden.
Zoals u leest, vele redenen tot dankbaarheid.
Om deze zuster en broeders te benoemen als ambtsdrager is een wijziging van de plaatselijke regeling
(paragraaf 2.2.3) nodig. In de huidige regeling staat dat ambtsdragers worden gekozen tijdens een
vergadering van stemgerechtigden. De kerkenraad stelt voor om de verkiezingsvorm zoals die in ordinantie
3.6.2 van de kerkorde staat beschreven te volgen, waarbij de verkiezing weer door de kerkenraad geschiedt
(net als in het verleden gebeurde).
De nieuwe tekst van paragraaf 2.2.3 luidt dan als volgt:
Ouderlingen en diakenen worden door de kerkenraad gekozen uit de door de gemeente ingediende namen.
Daarbij is de kerkenraad gehouden degenen die door ten minste tien stemgerechtigden zijn aanbevolen te
verkiezen, behalve indien het gaat om verkiezing van een ambtsdrager met een bepaalde opdracht. Indien er
meer kandidaten dan vacatures zijn vindt verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente plaats; in
andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.
Door deze wijziging zijn wij van mening dat we de mensen die zich bereid hebben verklaard te kunnen
beschouwen als door de gemeente ingediende namen, en over te gaan tot hun benoeming.
Als u (als stemgerechtigde) bezwaar heeft tegen de wijziging van de plaatselijke regeling en de gevolgde
benoemingsprocedure, dan wel tegen de bevestiging van de hiervoor genoemde personen, dan kunt u deze
schriftelijk en ondertekend indienen bij de kerkenraad. Dit kan tot uiterlijk 14 januari 2022.
Wanneer er geen bezwaren zijn hopen we DV 6 februari de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid
te nemen van onze scriba ouderling Raymond Riphagen. Deze dienst zal geleid worden door ds. Borsje.
Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we verder mogen en kunnen als gemeente van God. We herinneren ons
daarbij de woorden van Nehemia 2:20: “Nehemia antwoorde: ‘De God van de hemel zal zorgen dat ons plan
lukt. Wij vereren Hem, en wij zullen de muren weer opbouwen’.” Hoe het plan met onze gemeente er
verder uit ziet is nog een zoektocht. Met het benoemen van nieuwe ambtsdragers zijn onze zorgen over de
toekomst nog niet verdwenen. We hebben besloten om met ds. Marloes Meijer (zij leidde ook de
gemeenteavond in november) een traject aan te gaan om ons hierin de komende maanden te begeleiden.
Hierover houden wij u op de hoogte.
Tot slot: mogen we rekenen op uw gebed voor de nieuwe ambtsdragers en de toekomst van de gemeente?
Namens de Kerkenraad:
Raymond Riphagen, Lione Somsen, Hanneke Meijvogel en Marcella van de Vendel

