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Nieuwsbrief Maart 2021. 
 
Gemeenteavond 24 maart  a.s. om 19.30 uur in de Ark. 
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor de geplande 
gemeenteavond. De concept agenda voor deze avond omvat momenteel 
navolgende agendapunten: 
 
1. Opening  
2. Verslag gemeenteavond 7 oktober 2021 
3. Voortgang onderdelen beleidsplan 2020 – 2021: 
 verkoop kerkgebouwen 
 benoeming predikant 
 samenwerking PG  Hoek  
             (incl. notitie ‘oriëntatie op de samenwerking’) 
4.          Vacatures kerkenraad  
5. Vragen gemeenteleden 
6. Afsluiting 
 
Graag roepen we u als gemeenteleden op om als u nog onderwerpen aan de 
agenda wilt toevoegen of specifieke vragen heeft over voornoemde 
agendapunten deze vooraf via e-mail door te geven aan de scriba: 
scribaPSS@protestantsegemeente.nl of bcpkindt@zeelandnet.nl. Een volledige 
agenda plus bijlagen wordt een week voorafgaand aan de gemeenteavond via 
e-mail aan u toegezonden. De kerkenraad ziet uit naar uw komst en inbreng. 
 

Vacature ambtsdragers. 
De termijn waarbinnen u als gemeenteleden uw schriftelijke  voordracht kon 
aanleveren is geëindigd op 15 februari jl. In de kerkenraadsvergadering van 2 
maart jl. hebben we besloten om de vacature voor ouderling aan te houden. Er 
was sprake van slechts één schriftelijke reactie en dat beoordelen we als 
onvoldoende aanbevelingen om tot invulling van de vacature te kunnen 
komen. 
Overzicht van de huidige vacatures op basis van de wenselijke bezetting: 
1 ouderling, 
1 diaken, 
1 ouderling – kerkrentmeester. 
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Ambtstermijn ouderling-kerkrentmeester Arno Dieleman. 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 2 maart jl. is gebleken dat er geen 
wettige bezwaren zijn ingebracht voor 1 maart jl. aangaande de voorgestelde 
herbenoeming van Arno Dieleman tot ouderling-kerkrentmeester. Daarom 
heeft de kerkenraad besloten zijn ambtstermijn met 4 jaar te verlengen tot 1 
september 2025. De kerkenraad bedankt Arno Dieleman voor zijn inzet 
afgelopen periode en ziet uit naar een nieuwe periode van eendrachtige 
samenwerking.  
Dit jaar zijn er nog kerkenraadsleden wiens 1e ambtstermijn gaat verstrijken, de 
kerkenraad zal hier tijdig middels nieuwsbrief of Schakel bij u gemeenteleden 
op terug komen. 
 

Oorlog in Oekraïne.  
Net nu we binnen de coronapandemie tot een nieuwe vrijheid komen worden 
we op indringende wijze geconfronteerd met de Russische inval in  Oekraïne. 
Schokkende beelden van verwoestingen in steden, mensen in schuilkelders en 
op de vlucht, mannen, vrouwen, kinderen die afscheid nemen van elkaar, niet 
wetend of ze elkaar ooit nog zullen zien. 
Afgelopen zondag is er door onze voorganger ds. Cor de Beun stil gestaan door 
woord en gebed. Laat ons blijven bidden om vrede, om kracht, om troost en 
bijstand voor het Oekraïense volk. Onze organist Piet Hamelink heeft aan het 
eind van de dienst het Oekraïense volkslied gespeeld, een bijzonder moment 
met eigenlijk een oproep tot vrede en recht in de Oekraïne.  
 
Financiële hulp. 
Kerkinactie  werkt via Giro 555, de Samenwerkende Hulp Organisaties. 
Uw financiële steun via  Kerk in Actie is zeer welkom om noodhulp te kunnen 
verlenen aan vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. U kunt uw bijdrage 
overmaken via bankrekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Noodhulp Oekraïne. Laat ons samen ‘Bidden en het goede doen’. 
 

 
Pastoraal werker Peter Morée 
Van 11 maart t/m 20 maart is onze pastoraal werker Peter Morée op vakantie. 
Wij wensen hem een goede vakantie toe.  
 

 


