
1 
 

Nieuwsbrief Juni 2021. 

Vacature kerkenraad. 
 
De kerkenraad wil u gemeenteleden als volgt mededelen: 

Medio juli 2021 hoopt kerkenraadslid de heer Adri de Bruijne de mooie leeftijd van 80 jaar te 
bereiken. Hij zal dan zijn ambt als diaken neerleggen. De kerkenraad heeft in haar 
vergadering van 19 mei jl. besloten om een vacature open te stellen voor een diaken om te 
komen tot invulling van de gewenste bezetting. 
 
De kerkenraad roept conform de regels van de plaatselijke verordening de gemeenteleden 
op schriftelijke aanbevelingen te doen van kandidaten aan de kerkenraad. 
Deze schriftelijke aanbevelingen dienen uiterlijk 30 juni a.s. in het bezit te zijn van de 

kerkenraad. 

De kerkenraad zal per 1 juli 2021 aan de hand van de aangeleverde kandidaten bepalen of er 

een stemming noodzakelijk is of indien er slechts een kandidaat beschikbaar is verdere 

afspraken maken met betrekking tot de bevestiging. Deze aanbevelingen kunnen uiteraard 

ook via de mail middels het e-mailadres van de scriba: scribapss@protestantsegemeente.nl  

Alvast hartelijk dank voor uw reacties. 

 

Verruiming corona preventiemaatregelen. 
 
Woensdag 23 juni jl. hebben we nieuwe adviezen ontvangen van zowel PKN alsook onze 
classispredikant. 
Deze adviezen geven ruimte tot het opnieuw gezamenlijk zingen en het na afloop onder het 
genot van een kopje koffie of thee elkaar te kunnen spreken, iets waar eenieder naar uitziet. 
 
Binnen de kerkenraad hebben we als volgt besloten: 
 
zondag  27 juni a.s. zal de cantorij in beurtzang met de gemeenteleden de liederen zingen, 
dit wordt voorafgaand aan de liederen door de predikant aangegeven, 
we gaan koffie en thee drinken organiseren, zal weliswaar op geïmproviseerde wijze 
plaatsvinden gezien de korte periode om dit voor te kunnen bereiden. 
 
zondag  4 juli a.s. zal voor de laats keer de cantorij in beurtzang met de gemeenteleden de 
liederen zingen, dit wordt voorafgaand aan de liederen door de predikant aangegeven. 
Afsluitend aan de dienst willen we de leden van de cantorij en Piet Hamelink bedanken voor 
hun inzet de afgelopen periode en dat in combinatie met koffie en thee drinken inclusief een 
feestelijke traktatie! 
 
 
            z.o.z. 
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Wel graag nog aandacht voor: 
 
* 1,5 meter afstand is nog van toepassing, 
* hygiënemaatregelen zijn nog van toepassing, 
* registratie gemeenteleden is nog verplicht. 
 
 
Hopelijk maken we een succesvolle doorstart naar een vertrouwde kerkelijke omgeving. 
 
 
 

Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad en natuurlijk een fijne zomer wellicht 

gecombineerd met een mooie vakantie. 


