Nieuws uit de Martiniwijkgemeente

Bekijk de webversie

Extra nieuwsbrief van de Martiniwijkgemeente

Nieuws vanuit de kerkenraad
Deze week ontving de kerkenraad een bericht dat we u niet willen onthouden. Door het tijdstip
was het niet mogelijk dit aan de vorige nieuwsbrief te vermelden, daarom bij deze een korte
extra nieuwsbrief.
Onze predikant ds. Giel Schormans zal vanaf 1 oktober - naast zijn werk in onze gemeente 18 uur per week gaan werken voor de landelijke kerk in Utrecht. Hij heeft afgelopen week een
aanstelling ontvangen als predikant voor het beroepingswerk.
Ds. Schormans heeft momenteel een aanstelling van 80 procent in onze gemeente. Vanaf 1
oktober zal hij voor 50 procent werkzaam zijn in de gemeente. Dat wil zeggen dat hij de helft
van de week in onze gemeente werkt, de andere helft voor het Landelijk Dienstencentrum van
de Protestantse Kerk. De aanstelling van ds. Marchand (70%) verandert niet.
De kerkenraad heeft deze week in de vergadering ingestemd met zijn verzoek om
werktijdvermindering in onze gemeente. Ds. Schormans heeft in deze vergadering een
toelichting gegeven, verderop in de nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.
Hoe een en ander vorm gaat krijgen en hoe de verdeling van de werkzaamheden wordt, is op
dit moment nog niet bekend. We streven naar continuïteit in met name de eredienst en het
pastoraat, dat geldt ook voor de wijze waarop de bovenwijkse en bestuurlijke taken van ds.
Schormans straks ingevuld gaan worden. Na een welverdiende zomervakantie gaat de
kerkenraad hiervoor samen met de predikanten een taakverdeling maken.
We feliciteren ds. Schormans met zijn aanstelling in Utrecht en wensen ons
predikantsechtpaar Gods zegen op hun werk en gezin toe.
Namens de kerkenraad,
Dirma Redelijkheid, voorzitter
Jeanette Verwoerd, scriba

Een functie ernaast
Lieve gemeenteleden,
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen ga ik
vanaf 1 oktober voor een deel van mijn werktijd
voor de landelijke kerk aan de slag. Als
predikant voor het beroepingswerk zal ik deel
gaan uitmaken van het team ‘vitale roeping’,
onderdeel van de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Utrecht. Dit team
ondersteunt predikanten, kerkelijk werkers en
pioniers zodat zij met vrucht en vreugde kunnen
werken in een veranderende kerk. De vitaliteit
van predikanten en kerkelijk werkers in de kerk heeft mijn hart. Als beroepskrachten in de kerk
met vreugde hun werk doen komt dat het gemeenteleven en de hele kerk ten goede. Het
omgekeerde geldt ook.
Wat wordt mijn taak?
Het ondersteunen van predikanten en gemeenten bij het beroepingswerk door predikanten
en gemeenten met elkaar in contact te brengen, het geven van advies en het delen van
kennis over de beroepingsprocedure.
Het verzorgen van goede informatievoorziening voor en toerusting van gemeenten op het
gebied van het beroepingswerk.
Beleid ontwikkelen wat betreft het bevorderen van mobiliteit van predikanten en op het
gebied van het beroepingswerk. Er komt bijvoorbeeld een predikantentekort aan en dat
vraagt om aanpassing: hoe kunnen predikanten en kerkelijk werkers zo goed mogelijk
gemeenten dienen.
Ik ben blij dat de kerkenraad mij in de gelegenheid stelt om het werk in onze gemeente te
combineren met dit werk voor de landelijke kerk en heb er zin in. Ik denk dat dat ook een mooie
kruisbestuivig kan opleveren.
Na de vakantie zullen Leneke en ik samen met de kerkenraad bekijken hoe we de taken gaan
verdelen. Dat twee deeltijdfuncties vraagt om een duidelijke afbakening en begrenzing staat
ons, de kerkenraad en ‘Utrecht’ helder voor ogen.
Maar nu eerst vakantie!
Een hartelijke groet namens ons beiden,
Ds. Giel Schormans

Ten Slotte
Nog een keer de vervangingsregeling: het telefoonnummer van Els Schippers stond
verkeerd genoteerd. Hierbij het juiste nummer: 06-10838973
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

