Vacatures in kerkenraad en werkgroepen oproep aan allen die betrokken (willen) zijn bij de Protestantse Gemeente Damsterboord
Met deze brief willen we onze zorg met u delen over de vervulling van vacatures in het bestuur
van Damsterboord.
In het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal ervaren mensen die
jarenlang met enthousiasme hun bijdrage hebben geleverd. Dit betekent onder meer dat het
College van Kerkrentmeesters geen voorzitter heeft. Gelukkig is er een tijdelijke waarnemer,
maar we zijn op zoek naar een nieuwe vaste voorzitter.
Dit jaar komen er drie vacatures bij: die van voorzitter van de werkgroep diaconie, de werkgroep
pastoraat en de kerkenraad. Hoe vullen we die vacatures op?
Er zijn mensen gevraagd maar zij kunnen niet op ons verzoek ingaan, en daar kunnen ook goede
redenen voor zijn, die we respecteren.
Maar het is wel nodig dat die vacatures weer vervuld worden.
Zeker: we zien ook dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers meewerken, van ouderenbezoek tot
ledenadministratie, van financiële administratie tot een kerstfeest voor ‘t Roer, van uitzoekwerk
achter de schermen tot klussen in de kerk en op de kerkhoven, van redactiewerk tot bezorgwerk
en nog veel meer. Daar zijn we blij mee.
Maar tegelijkertijd heeft een kerkelijke gemeente - met het oog op onze gemeenschap en met het
oog op de samenleving waarvan we deel uitmaken - een bestuur nodig om zaken op elkaar af te
stemmen en lijnen uit te zetten. Daarom schrijft de kerkorde ook voor dat het bestuur op peil is.
Als we naar de afgelopen jaren kijken dan heeft de kerkenraad van Damsterboord een aantal
belangrijke besluiten genomen. Na beraad met de gemeente besloten we een pioniersplek
(‘Overstag’) te stichten, als pionier is inmiddels Arie-Pieter Schep benoemd.
Gemeenteberaad was er ook over hoe we verder moesten met onze gebouwen; daaruit volgde
het besluit om de Stefanuskerk te behouden. Daar is een bestuur voor nodig.
En wat er verder zoal gebeurde: we hebben onze betrokkenheid bij onze wijken versterkt - denk
aan de buurtcamping en de gespreksgroepen in Engelbert en Het Dok. De Stefanuskerk is open
op zondagmiddag, niet alleen vanwege de monumentale betekenis, maar ook als plaats om te
bidden.
De werkgroepen diaconie en eredienst werkten samen bij oogstdagen, vanuit de werkgroep
pastoraat was er een gevarieerd aanbod van gezamenlijke activiteiten en persoonlijk pastoraat.
Dat kan als een gemotiveerd bestuur een en ander coördineert.
Daarom doen we nu opnieuw een oproep aan u allen om te overwegen of u de uitdaging wilt
aangaan om een bestuurlijke functie te vervullen. In het bestuur kunt u uw ideeën kwijt en kunt u
mede richting geven aan de weg die Damsterboord zal gaan. En misschien kunt u ons ook op
iemand wijzen die dit als een uitdaging zou zien.
Neem contact op: graag gaan we met u in gesprek over de vacante bestuursfuncties, over uw
vragen, uw ideeën.
Wij zien daar naar uit!
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