
 
AMBTSDRAGERSVERKIEZINGEN 2018 
 
Beste broeder, zuster,    
 
Vacatures: 
In het voorjaar van 2018 zullen de volgende ambtsdragers aftreden:  
 
Ouderlingen:               Tonny Nieuwenhuis-Perik (2e preses) 
        Tineke Velten-Blaak 
        Joop ter Weel 
         
Jeugdouderlingen:      Herma Pluimers-Pluimers 
 
   
Diakenen:              Arjan ten Hove (voorzitter) 
        Olga ten Brinke     
  
Ouderling-kerkrentmeesters:          Erik ten Hove (voorzitter) 
        Erwin van Uitert   
 
 
Verkiezingsprocedure 2018 
Voor het seizoen 2018/2019 zijn er voor de verkiezing van het ambt van ouderling 3 vacatures. 
 
Voor de verkiezing van het ambt van jeugdouderling is er 1 vacature. 
 
Wat betreft de diakenen en de kerkrentmeesters zijn er bij beide colleges 2 ambtsdragers aftredend.  
Hierdoor ontstaan er 2 vacatures voor de functie van diaken (waarvan 1 voorzitter) en 2 vacatures voor functie van 
kerkrentmeester (waarvan 1 voorzitter). 
 
Hierbij vragen wij u als gemeente om uw verantwoordelijkheid te nemen door namen te noemen van 
gemeenteleden die u geschikt acht voor één van de vacante ambten. Mocht u niet voor alle vacatures namen weten 
vul dan gerust het formulier slechts gedeeltelijk in. Het verdere verloop van deze procedure kunt u nalezen in het 
kerkblad of op de website van onze kerk.  
 
U kunt uw ingevulde formulieren in één van de dozen doen, die hiervoor op de zondagen 14 en 21 januari in de 
kerkhallen staan. Extra formulieren liggen in de kerkhallen of zijn te downloaden als u bent ingelogd via de website: 
www.gereformeerdekerkenter.nl 
U kunt de formulieren ook aan uw wijkouderling of –diaken meegeven, of uiterlijk zondag 21 januari inleveren bij de 
scriba:  Miranda ter Weele, Daalakkers 2, 7468 DB Enter. 
 
Met hartelijke groet, 
 
mede namens uw kerkenraad 
Johan Ooms, preses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gereformeerdekerkenter.nl/


 
NIEUWE AMBTSDRAGERS 2018  
 
Hieronder kunt u namen en adressen invullen van belijdende leden van onze gemeente die volgens u voor de 
genoemde vacatures in aanmerking komen.   
Het is toegestaan minder namen in te vullen dan er vacatures zijn.   
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van ouderling:   
 
1. Naam  -------------------------------------------      Adres    ----------------------------------------------  
  
2. Naam  -------------------------------------------    Adres   ----------------------------------------------   
 
3. Naam  -------------------------------------------    Adres   ----------------------------------------------   
 
 
 
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van jeugdouderling:   
 
1. Naam  -------------------------------------------      Adres    ----------------------------------------------  
  
 
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van diaken:  
 
1. Naam  -----------------------------------(voorzitter)   Adres  ------------------------------------------------  
 
2. Naam  -------------------------------------------    Adres  ------------------------------------------------   
 
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester:   
 
1. Naam  ------------------------------------(voorzitter) Adres  ------------------------------------------------  
  
2. Naam  --------------------------------------------    Adres  ------------------------------------------------   
 
 
 
(Formulieren zonder naam, adres en handtekening worden niet meegenomen in de telling)  
Deze namen worden voorgedragen door:   
 
Naam   ------------------------------------------------  Adres   -------------------------------------------------- 
 
Handtekening: ---------------------------------------------------   
 
Ik ben niet bij machte zelf dit formulier in te vullen en/of in te leveren en daarom machtig ik onderstaand belijdend 
lid dat namens mij te doen (max. 2 machtigingen per gemachtigde):   
 
Naam   ---------------------------------------------------   Adres   -------------------------------------------------   
 
Handtekening: ---------------------------------------------------   
 
Wilt u dit formulier deponeren in één van de bakken, die voor dit doel in de kerkhallen staan,   
op de zondagen 14 en 21 januari 2018.    
Inleveren kan ook tot uiterlijk zondag 21 januari 2018 bij de scriba. 


