Velserbroek, 22 december 2021.

Stemming voor predikanten door belijdende en
doopleden van onze kerkelijke gemeente Velserbroek.
Ongeveer een jaar geleden is na het emeritaat (pensioen) van ds. Marianne Vonkeman een
vacature ontstaan voor onze kerk Het Kruispunt, in Velserbroek. Het afgelopen jaar is een
beroepingscommissie samengesteld die aan de slag moest gaan met een, door de
Wijkkerkenraad Velserbroek, opgesteld profiel om een nieuwe predikant voor onze
gemeente te vinden. Er kwamen twee kandidaten af op de advertentie waarbij de eerste
kandidaat helaas, naar de mening van de beroepingscommissie, niet passend werd
bevonden voor de gemeente. De andere kandidaat werd unaniem geschikt bevonden, doch
zij kon helaas niet voor de gevraagde 70% van de tijd voor ons komen werken, vanwege een
ambulante functie in Velsen-Zuid, die zij recentelijk voor 50% van haar tijd had ingevuld. We
hebben het hier over ds. Joke Zuidema (1961), die eerder in Nijverdal in de kerk heeft
gewerkt en daarna predikant is geworden in Geleen. Daarna is zij geestelijk verzorger
geworden in verpleeghuizen en coach voor medewerkers.
Aangezien Joke voor 50% inzetbaar kan zijn voor ons, is het noodzakelijk dat er nog
iemand wordt beroepen. Het gaat dus om twee predikanten. We zochten
immers een vacature invulling van 70%. Nu is het vrijwel ondoenlijk om iemand
voor 20% aan te stellen, omdat je dan net te weinig tijd hebt om taken tot een
goed einde te brengen. Wij hadden ds. Joep van den Berg (1959) al, die
begin 2021 is begonnen bij ons als ambulant predikant. Een tijdje geleden is
deze functie omgezet naar predikant structurele hulpdiensten. Joep werkte het
afgelopen jaar al voor 30% en we kennen hem ondertussen heel
goed. Dan ligt het voor de hand om naast Joke (50%) ook Joep te
beroepen (30%) zodat de vacature voor 80% is ingevuld. Daarvoor
was wel toestemming nodig van de Classis en die hebben we
gekregen. Bij de beroeping is het van belang dat de kandidaten
gesteund worden door u, als belijdend lid of dooplid van de kerk. Samen met de Algemene
Kerkenraad (Santpoort / Velserbroek) en de Wijkkerkenraad Velserbroek waren wij van
mening dat dit de beste invulling is voor onze gemeente, omdat we met deze twee
kandidaten onze hele pluriforme gemeente bijeen kunnen houden.
U kunt daarom uw stem uitbrengen, waarbij u kunt kiezen voor het al dan niet beroepen van
ds. Joep van den Berg (30%) en ds. Joke Zuidema (50%), zoals onderstaand
weergegeven.
Omdat we vanaf 2026 samen met Santpoort met één predikant verder willen, na het
emeritaat van ds. Gilda Polderman, gaat het om een tijdelijke beroeping tot eind 2025.
Normaliter houden we een stemming met stembriefjes in de kerkzaal, bijvoorbeeld na afloop
van de dienst op zondag. Vanwege de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende
beperkingen, doen wij een beroep op Ordinantie XIX van de Kerkorde, waarbij wij
afwijkende maatregelen kunnen nemen in tijden van nood. Hiertoe behoort dat wij alles in het
werk stellen om gemeenteleden zoveel mogelijk te benaderen per mail, per post, via
afkondiging, via Facebook, het Kerkblad en via de website, zodat een ieder (belijdend lid of
dooplid vanaf 18 jaar) in de gelegenheid is om zijn of haar stem uit te brengen.
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In de bijlage vindt u het stembiljet dat u kunt inleveren tot uiterlijk 31 januari 2022. U dient
deze strook in te leveren in de brievenbus van het kerkgebouw:
Het Kruispunt, Zonbastion 3 te 1991 PK Velserbroek.

Verzenden per post mag natuurlijk ook. Bent u hiertoe niet in staat en kan ook een ander uw
envelop niet meenemen, dan mag u ook een stem uitbrengen via de mail gericht aan:
ScribaatVelserbroek@gmail.com . Hierbij wel gebruik maken van de bijlagen of de gegevens
van de bijlagen in de mail zo goed mogelijk overnemen.
Let op. Er zijn speciale voorwaarden van toepassing om uw stem geldig te verklaren.
Ongeldige stemmen mogen niet worden meegeteld.
De stembiljetten zijn anoniem, maar toch is controle noodzakelijk om na te kunnen gaan of u
bevoegd bent om te stemmen. Iedereen is bevoegd voor zover men belijdend lid is dan wel
dooplid vanaf 18 jaar van onze kerk en juist dat onderdeel moeten wij kunnen controleren.
Hiertoe is het volgende bedacht:
U vult bijlage 1 in met uw naam en adres en een handtekening, zoals aangegeven. U doet dit
formulier samen met uw stembiljet (bijlage 2) in dezelfde envelop. Het stembiljet zelf is niet
van naam, adres en handtekening voorzien.
Na ontvangst wordt door een commissie bekeken of een geldige stem wordt uitgebracht en
hierbij wordt meteen uw stembiljet apart opgeborgen in een doos tot het moment van
stemmen tellen. Dan is dus niet meer te achterhalen van wie welke stem was.
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat het voor een positieve uitslag bepalend is dat
2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen vóór de kandidaten is.

Namens de wijkkerkenraad Velserbroek,

Adriaan Rensen
Scriba.
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Bijlage 1.

(januari 2022).

Verklaring van bevoegdheid tot stemmen.

Hierbij verklaar ik

Naam

………………………………………..

Straat

………………………………………..

Woonplaats ……………………………………

Dat ik belijdend dan wel dooplid ben (18 jaar of ouder) van de Protestantse Gemeente
Santpoort / Velserbroek en dat ik als zodanig bevoegd ben om mijn stem uit te brengen en
dat ik slechts eenmalig mijn stem uitgebracht heb ten behoeve van het beroepen van de
vermelde predikanten.

Handtekening………………………………

Dit formulier samen met stembiljet (bijlage 2 in één envelop of aan elkaar vastgemaakt)
inleveren.
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Bijlage 2 (Stembiljet).

(januari 2022).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ben

voor / tegen

het beroepen van ds. Joep van den Berg voor 30%

Ik ben

voor / tegen

het beroepen van ds. Joke Zuidema voor 50%

in onze kerkelijke gemeente te Velserbroek.
(doorhalen wat niet van toepassing is).

Let op: er dient dus 2x iets doorgehaald te worden.

Dit stembiljet graag in dezelfde envelop (of aan elkaar vastgemaakt) inleveren samen
met bijlage 1
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