
 
AMBTSDRAGERSVERKIEZINGEN 2019 
 
Beste broeder, zuster,    
 
Vacatures: 
In het voorjaar van 2019 zullen de volgende ambtsdragers aftreden:  
 
Ouderlingen:               Johan Ooms (voorzitter) 
        Bert Ooms 
        Ella Velten-Rohaan 
        Miranda ter Weele-Kamphuis (scriba) 
 
Jeugdouderlingen:      Thijs ter Harmsel 
 
   
Diakenen:              Jan Dangremond 
        Anke Eshuis-Beldman 
                                                                                                                  Richard ten Wolthuis     
  
Ouderling-kerkrentmeesters:          Dinand ten Brinke 
        Tom Nieuwenhuis   
 
 
Verkiezingsprocedure 2019 
Voor de komende periode zoeken we een nieuwe voorzitter en een nieuwe scriba, twee wijkouderlingen, één 
jeugdouderling, drie diakenen en twee ouderling-kerkrentmeesters. 
 
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.  
 
We zijn samen kerk. Uw inbreng is belangrijk! 
Gelukkig hoef je niet eerst examen te doen om ambtsdrager te worden. Diploma’s zijn hiervoor niet nodig. Wel 
vraagt het vertrouwen - geloof - dat God zelf voor Zijn kerk zorgt, hoop op Zijn koninkrijk en liefde voor mensen. 
 
De zoektocht naar nieuwe ambtsdragers is altijd weer bijzonder. Dat mensen ondanks allerlei aarzelingen en volle 
agenda’s ‘ja’ zeggen tegen deze vraag vanuit de gemeente. Dat is om stil van te worden. Dat moet het werk van 
Gods Geest zijn. Roeping van Godswege. Er zijn immers genoeg redenen om ‘nee’ te zeggen. 
 
Zonder bezieling door Gods Geest en de ontspanning - omdat de kerk niet van ons, maar van God is - houdt geen 
ambtsdrager het vol. Dus help mee of vul uw éigen naam in. Voor vragen over een ambt kunt u terecht bij de 
voorzitter van de kerkenraad of bij ds. den Oudsten. 
 
U kunt uw ingevulde formulieren in één van de dozen doen, die hiervoor op de zondagen 13 en 20 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 20 januari inleveren bij de 
scriba:  Miranda ter Weele, Daalakkers 2, 7468 DB Enter, of mailen naar scriba@gereformeerdekerkenter.nl 
 
   
Met hartelijke groet, 
 
mede namens uw kerkenraad 
Johan Ooms, preses 
 

http://www.gereformeerdekerkenter.nl/
mailto:scriba@gereformeerdekerkenter.nl


 
NIEUWE AMBTSDRAGERS 2019  
 
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  (voorzitter)----------------------------------   Adres    ----------------------------------------------  
  
2. Naam  (scriba)----------------------------------------  Adres   ----------------------------------------------   
 
3. Naam  -------------------------------------------------   Adres   ----------------------------------------------   
 
4. 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  -------------------------------------------------               Adres  ------------------------------------------------  
 
2. Naam  -------------------------------------------------    Adres  ------------------------------------------------   
 
3. Naam  -------------------------------------------------   Adres   ----------------------------------------------   
 
 
Naam en adres van kandidaten voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester:   
 
1. Naam  -------------------------------------------------               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 13 en 20 januari 2019  of uiterlijk zondag 20 januari 2019 inleveren bij de scriba.  


