Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek.

info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 10 december 2021

Beste gemeenteleden,
Afgelopen zondag is reeds afgekondigd welke dubbeltallen er opgesteld zijn in de vacatures van
ouderling (2x) en diaken. Graag brengen wij u hiervan ook schriftelijk op de hoogte.
Hieronder volgen de opgestelde dubbeltallen:
Vacature ouderling 1
Jan de Bruijn
Diederik van Dijk

Vacature ouderling 2
Elbert Hennipman
Aart van der Linden

Vacature diaken
Nico Colijn
Dirk van der Linden

Voor de herkiesbare broeders ouderling-kerkrentmeester Jan van Vliet en diaken Kees de Kruijff zijn
geen namen ingediend. Zij zullen t.z.t. worden herbevestigd.
Zoals we reeds vaker gedaan hebben, zal ook deze keer de stemming worden gehouden middels een
rondgang door het koor van de kerk. U krijgt de mogelijkheid om op een stemformulier in alle drie de
vacatures een stem uit te brengen. Het formulier kunt u vervolgens in de daarvoor bestemde doos
werpen.
Graag wijzen wij u op de mogelijkheid van het uitbrengen van uw stem door middel van een
volmacht. Daarbij kunnen aan één persoon maximaal 2 volmachten worden gegeven. Mocht u
aarzeling kennen u onder de mensen te begeven, dan is dit wellicht een goede manier om uw stem
uit te brengen zonder zelf daadwerkelijk langs te komen.
De stemmingsavond is D.V. op woensdag 15 december. Het koor is geopend van 19.00 uur tot en
met 20.00 uur. De aanwezige stemcommissie zal daarna de stemmen tellen en de uitslag mededelen
aan de broeders die op dubbeltal zijn gesteld.
Als kerkenraad, maar zeker ook als gemeente, mogen we gezien het grote aantal ingediende namen,
verheugd zijn met de betrokkenheid op het ambtswerk. Voor diegene die nu op dubbeltal staan
wellicht ook een periode van spanning. Hoe is het verloop van de stemming? Wat houdt het ambt
waarvoor ik op dubbeltal sta daadwerkelijk in? Wilt u als gemeente deze broeders in het gebed
gedenken? Daarbij vragen we ook uw gebed voor de volledige kerkenraad.

Namens de kerkenraad.
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
E.J. Hennipman, Preses, info@hervormdwestbroek.nl/06-20751648
P.S. Stuur deze mail gerust door naar andere gemeenteleden. Ontvangt u deze mail via iemand
anders, geef ook uw e-mailadres door aan info@hervormdwestbroek.nl en wij houden ook u op de
hoogte. Wilt u deze berichten niet meer ontvangen, stuur ons een bericht terug en wij halen u van
de lijst.

