
 
 
 

Over talenten en vacatures…. 
 

Wil jij / wilt u van betekenis zijn voor onze 
Haskeroord gemeente? Heb je wat tijd om een 
vrijwilligerstaak te doen? Dan zijn jouw inzet en 
talent van harte welkom! 

 

 
 
‘Doorschuiven’ van vacatures 
De kerkenraad is dankbaar dat het werk in de 
afgelopen twee bijzondere jaren zo goed kon 
doorgaan in onze Haskeroordgemeente. Juist doordat 
vrijwilligers een aantal keren zeiden: “We gaan nog 
een extra jaar door”, was het aantal vacatures 
beperkt. Dat geldt ook voor dit jaar. 
 
2022 
In juni 2022 hebben we nog één vacature: pastorale 
ouderling. Een prachtig ambt, waarmee je als 
kerkenraadslid en in de taakgroep Pastoraat mee kunt 
praten over hoe het pastoraat in onze gemeente 
wordt vormgegeven. En je daarnaast concreet kunt 
inzetten voor aandacht en zorg voor elkaar, binnen en 
buiten onze gemeente.  
 

‘Pastoraat vindt plaats waar mensen met 
aandacht en zorg met elkaar meeleven 
vanuit een gedeelde bezieling van geloof, 
hoop en liefde. 

 
2023 
Maar…. uiteindelijk komt er ook een moment dat men 
na een aantal extra jaren zijn/haar taak graag wil 
overdragen aan een ander gemeentelid. Daarom ziet 
het ernaar uit, dat in 2023 het aantal vacatures binnen 
zowel de taakgroepen als de kerkenraad duidelijk 
groter zal zijn dan in de afgelopen jaren. En daar 
willen we als kerkenraad graag tijdig aandacht voor 
vragen.  
 
De continuïteit van het kerkenwerk binnen onze fijne 
gemeente komt anders erg onder druk te staan. En 
dat moet natuurlijk voorkomen worden!  
 
 

Daarom deze oproep: 
 
Ga eens na waar jouw talenten liggen, waar je veel 
plezier aan beleeft. Zou je dat talent willen inzetten 
voor onze Haskeroord gemeente?  
 
Immers: iets doen wat je goed 
kunt of waar je plezier aan 
beleeft, dat kan ook heel 
verrijkend zijn voor jezelf! En dit 
zal zelfs je talent verder 
ontwikkelen. Kortom, door te 
geven zul je ook ontvangen!  
 
Betrokkenheid bij de kerk gebeurt vooral door je 
samen in te zetten voor wat er in en vanuit de 
gemeente gebeurt. 

Bijvoorbeeld in de kerkenraad als ambtsdrager, als 
bezoeker bij het Pastoraat, bij de Kerkrentmeesters 
(financiën, beheer onderhoud groen & gebouwen, 
techniek), in de groep Vorming & Activiteiten, in de 
groep Vieringen, als vrijwilliger bij onze kinderen en 
jongeren. Of ligt jouw talent meer op het gebied van 
communicatie en social media? Of misschien nog 
ergens anders…… 
 
Wil jij een aantal jaren een ambt of taak op je 
nemen, of je op projectbasis (kortdurend) inzetten?  
Laat het ons weten! Neem contact op zodat we elkaar 
wat beter leren kennen en we samen eens kunnen 
bespreken en onderzoeken wat het beste bij jou past. 
       

Welke plek 
spreekt 
jou aan? 



 

Help jij mee om onze missie verder zichtbaar en voelbaar te maken? 
We willen een open, inspirerende, gastvrije en zichtbare geloofsgemeenschap zijn, 

waar mensen zich welkom en aanvaard weten 
en waar zij ruimte vinden om te zoeken naar de zin van het leven 

en de betekenis van Gods naam. 
 
 
Verder praten? Heel graag!  
Je kunt contact zoeken met een van onderstaande kerkenraadsleden! 
We horen graag van je!  
 
Namens de kerkenraad, Jan Dijkstra, voorzitter 
 
 
 

Jan Dijkstra, voorzitter kerkenraad  06-21572779 dijkstrajj@home.nl 

Ds Jan Finnema 0513-853611 Jan.finnema@gmail.com  

Nel Kruiswijk, secretaris 06-53872755 scriba@haskeroord.nl  

Anne Reitsema, voorzitter College van Kerkrentmeesters  0513-677168 Anne.reitsema@outlook.com  

Erik Wijnholds, voorzitter Diaconie 06-16674047 erikwijnholds@outlook.com  

Gerrit Leeftink, voorzitter Pastoraat 06-23600694 g.leeftink@outlook.com  

Fokke Rosier, jeugdouderling 06-15260467 Fokjok77@gmail.com  
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