
Van de kerkenraad  

Onderbezetting kerkenraad en noodzaak van aanvulling van de kerkenraad  

Beste mensen,  

 

De kerkenraad is al enige tijd sterk onderbezet. Op 1 januari 2017 waren er 16 

ouderlingen en diakenen, exclusief toen bestaande vacatures, nu zijn dit nog 

maar 9. Van de zeven secties van onze gemeente zijn er al geruime tijd zes 

vacant. Deze secties hebben dus geen pastorale ouderling, er zijn dringend 

mensen nodig. Op de website kunt u lezen welke sectieposten er vacant zijn. Er 

zijn bovendien vacatures voor de functies van voorzitter en scriba, die 

momenteel op basis van interim-optreden door twee van de zittende 

kerkenraadsleden worden vervuld. Dat betekent dat er een extra grote druk ligt 

op alle huidige ouderlingen en diakenen en dat er noodgedwongen veel werk 

blijft liggen. Dit betekent ook dat weinigen vaker dienst moeten doen in de 

erediensten en er steeds vaker één ambtsdrager van dienst de taken van 

ouderling én diaken vervult. De classis heeft dit ook gesignaleerd en aan de 

kerkenraad gevraagd om op korte termijn de procedure voor de (her)verkiezing 

van leden van de kerkenraad te starten, zodat die in het najaar weer op sterkte 

gebracht kan worden.  

Samengevat: er zijn momenteel vele vacatures in de kerkenraad en 

daaromheen (zie ook de website) en we hebben elkaar nodig! Er dient een 

aanzienlijke aanvulling van ouderlingen en diakenen te komen om de 

continuïteit in het bestuur van onze gemeente te kunnen waarborgen, het 

pastoraat te versterken en weer toekomstgericht aan de slag te kunnen gaan. 

Door u aan te melden, of iemand anders voor te dragen, kan worden 

voorkomen dat al dit werk te lang op de schouders van slechts enkele 

gemeenteleden terecht blijft komen!  

Beste mensen, we doen daarom een dringend beroep op u om u daarvoor aan 

te melden. Het zijn van belijdend lid (of dat worden bij de ambtsaanvaarding) is 

daarbij volgens onze Kerkorde een vereiste. Gezien de soorten vacatures is er 

ruimte voor het inbrengen van alle verschillende talenten waarover wij als 

gemeenteleden samen beschikken. Onze gemeente heeft die talenten nodig, 

om in saamhorigheid te kunnen gaan bouwen aan een positieve toekomst.  

 



Ziet u op dit moment zelf geen mogelijkheid om een ambt te gaan vervullen, 

dan kunt u de kerkenraad natuurlijk ook attenderen op in uw ogen geschikte 

leden van onze gemeente. Normaal gesproken vindt de verkiezing van of 

(her)benoemingen tot ambtsdrager in de maand juni plaats. Het is echter reeds 

half juni en de vakantieperiode staat voor de deur. Daarom willen we deze 

verkiezingen in september houden en de tijd tot september gebruiken om 

nieuwe leden van de kerkenraad te werven. De kerkenraad wil graag vóór 1 

september a.s. reacties ontvangen, zodat begin september nieuwe 

kerkenraadsleden aan de gemeente kunnen worden voorgedragen, en hun 

bevestiging vervolgens later in september kan plaatsvinden. Mochten er meer 

leden worden voorgedragen dan er vacatures zijn, dan worden er verkiezingen 

gehouden. Over die procedure krijgt u, als dat nodig mocht blijken te zijn, in 

september bericht.  

Praktische tips:  

 Uw reacties kunnen, uitsluitend schriftelijk (via e-mail of brief), worden 

gericht aan: Marian Krol, Zijlroede 16, 8939 AK Leeuwarden E-mail: 

marian_krol@hotmail.nl  

 De aanmelding/voordracht s.v.p. voorzien van naam, adres en mailadres.  

 De aanmelding/voordracht s.v.p. voorzien van leeftijd en of u belijdend 

lid bent ja/nee  

  Bij een voordracht uw eigen naam, adres en e-mailadres en de naam van 

degene die u voordraagt met naam, adres en e-mailadres vermelden § 

De voordracht s.v.p. voorzien van de toestemming van degene die u 

voordraagt. Wij rekenen op u, om in saamhorigheid een talentvolle 

bijdrage te zijn aan de continuïteit van dit in de gemeente van de Heer zo 

noodzakelijke dienstwerk!  

 

Namens de kerkenraad, Marian Krol, voorzitter ad-interim en Johan Snijder 


