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Gods liefde I  aannemen  •  beleven  •  doorgeven      

 

ambtsdragers 
ambtsdragerwisseling 2021  

Het overzicht van aftredende ambtsdragers voor 2021 ziet er als volgt uit:  
pastoraal ouderling zr. J. Spijksma ouderl.kerkrentmr.voorz. br. R. de Jong 

pastoraal ouderling zr. S. Vrieswijk diaken voorz. br. H. Kort 
ouderling preses zr. M. Jongbloed diaken zr. J. Dijkstra 

ouderling scriba zr. F. Walinga   
 
Pastoraal ouderlingen, zrs. J. Spijksma en S. Vrieswijk, hebben te kennen gegeven hun 

ambtsperiode te willen verlengen. 
 

Aantal vacatures: 
1x ouderling preses 
1x ouderling scriba 

1x ouderling kerkrentmeester  
2x kerkrentmeesters, leden van het college (1 als secretaris) 

1x diaken (voorzitter) 
1x diaken  
 

De kerkenraad vraagt de medewerking van de gemeente bij het samenstellen van de 

groslijsten. Daartoe kunt u op onderstaande lijst namen van door u geschikt geachte 
kandidaten aangeven: 

1. u mag per onderdeel niet meer namen invullen dan de lijst aangeeft. Daarbij verzoeken we 
een motivatie aan te geven waarom betrokkene volgens u geschikt is voor deze vacature; 

2. u mag de lijst ondertekenen met uw naam of handtekening. De lijst mag door meerdere 

leden worden ondertekend, wat betekent dat de namen zo vaak worden geteld als er 
handtekeningen op de lijst staan; 

3. u kunt deze ondertekende lijst uiterlijk op 31 januari a.s. inleveren bij de scriba via de 
postbus van de kerk of per mail versturen naar: scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl 

Tevens kunt u kandidaten aangeven door een mail te sturen naar de scriba.   

       

 naam: adres: 

a. 1 ouderling preses  

1.  , 

motivatie:  

2.  , 

motivatie:  

 

b. 1 ouderling scriba  

1.  , 

motivatie:  

2.  , 

motivatie:  

 

mailto:scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl
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 naam: adres: 

c. 1 ouderling kerkrentmeester  

1.  , 

motivatie:  

2.  , 

motivatie:  

  

d. 2 kerkrentmeesters, lid CvK           

(1 secretaris) 

 

1.  , 

motivatie:  

2.  , 

motivatie:  

3.  , 

motivatie:  

4.  , 

motivatie:  

  

e. 1 diaken (voorzitter)  

1.  , 

motivatie:  

2.  , 

motivatie:  

  

f. 1 diaken   

1.  , 

motivatie:  

2.  , 

motivatie:  

ondertekening:  (handtekening, naam en adres) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


