Protestantse Gemeente Schipluiden
God stemt op jou!

Dorpsstraat 3, 2636 CB Schipluiden
scriba@protestantschipluiden.nl
www.protestantschipluiden.nl

Oktober 2019
Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Schipluiden,
Wij zijn op zoek naar ambtsdragers! In januari 2020 treden een aantal ambtsdragers af én er zijn nog een
aantal open plekken. De aftredende ambtsdragers hebben zich 4 jaar lang, en soms nog wel langer, vol overgave ingezet voor onze Protestantse Gemeente. Wij zijn dankbaar voor de energie die zij gestoken hebben in
het opbouwen en in stand houden van onze gemeente. Bewondering voor al het werk wat zij gedaan hebben!
Dezelfde dankbaarheid en bewondering hebben we voor de ambtsdragers die zich (opnieuw) herkiesbaar
stellen.
Het werk moet natuurlijk doorgaan! En daarom is jouw inbreng, creativiteit, hulp, energie, kennis, emotie,
geloof, inzicht, mening, aanwezigheid enzovoort hard nodig. Mensen, ambtsdragers, een gemeente, zijn niet
perfect, maar voor God is iedereen goed genoeg. Met elkaar zullen we het moeten rooien, hoe verschillend
we ook zijn.
Een periode je inzetten voor onze Protestantse Gemeente, is een mooie kans om je eigen talenten te gaan
uitproberen en ontdekken. Voel je je aangesproken? Wil je informatie? Aarzel niet en zoek iemand op, een
ambtsdrager, de scriba, de predikant, iemand die je vertrouwt. Ga het gesprek aan, er is zoveel meer mogelijk
dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan een duo-baan, samen met een vriendin, een buurman, of je partner.
Misschien kent u of ken jij iemand die een periode ambtsdrager zou kunnen en willen zijn? Misschien wil je
zelf een vacature opvullen? Vul het formulier in en mail het naar de scriba, scriba@protestantschipluiden.nl ,
of doe het in de bus in de kerk. Deze staat op de leestafel en daar liggen ook blanco invulformulieren.
Vacatures voor ambtsdragers
Diaken, bij voorkeur met financiële interesse
Twee maal ouderling kerkrentmeester
Jeugdouderling
Scriba ouderling
Wijkouderling
Informatie over de verschillende ambten zijn te vinden op: www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk
Overige vacatures
Kerkrentmeester
Penningmeester (voor het college Kerkrentmeesters)
Beheerder van de Website en Facebook
Voorbereiders voor Bijzondere Vieringen (ongeveer 4x per jaar)
Gastvrouwen/heren voor het welkom heten bij de ingang op zondagochtend
Veel open plekken dus, maar bedenk: “Vele handen maken het werk licht en draaglijk.”
Namens de Kerkenraad
Martine van der Bos, scriba
Noot: Wil je brieven van de Protestantse Gemeente Schipluiden niet meer digitaal ontvangen? Meld je dan af via de link
onderaan de ontvangen mail.
De brieven nog niet digitaal ontvangen en wil je dit wel? Geef je mailadres door aan de contactpersoon van deze brief!

Lever het formulier in vóór 22 oktober a.s, in de bus in de kerk (op de leestafel) of het ONDERTEKENDE
formulier inscannen en mailen naar scriba@protestantschipluiden.nl
Ik stel voor de volgende gemeenteleden als kandidaat ambtsdragers te benaderen:
……………………………………………

voor het ambt van……………………………

……………………………………………

voor het ambt van……………………………

……………………………………………

voor het ambt van……………………………

……………………………………………

voor het ambt van……………………………

Ondergetekende: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………
Emailadres……………………………………………………………

Handtekening

Noot: Wil je brieven van de Protestantse Gemeente Schipluiden niet meer digitaal ontvangen? Meld je dan af via de link
onderaan de ontvangen mail.
De brieven nog niet digitaal ontvangen en wil je dit wel? Geef je mailadres door aan de contactpersoon van deze brief!

