Onze gemeente is vacant, hoe nu verder?
Op zondag 4 september neemt Marijke Kraak afscheid van onze gemeente. Zij werd op
zondag 9 januari 2011 bevestigd als eerste predikant van de toen nieuwe Protestantse
Gemeente te Opperdoes. Dit nadat de Gereformeerde Kerk van Opperdoes en de
Hervormde Gemeente van Opperdoes en Almersdorp eind december 2010 waren
gefuseerd.
We mogen met dankbaarheid terugkijken op de periode dat Marijke onze predikant was.
In deze tijd hebben we als gemeente en predikant veel lief en leed gedeeld.
Aan alles komt een eind, ook aan goede dingen. Onze gemeente is vacant en staat voor
nieuwe uitdagingen. Ik noem er een paar. Als kerkenraad en gemeenteleden zijn we
verantwoordelijk voor de voortgang van het kerkelijk werk in onze gemeente. Daarnaast
moeten we vorm geven aan de samenwerking met de Protestantse Gemeente Medemblik.
Deze samenwerking heeft als belangrijke uitgangspunten het behoud van de juridische
zelfstandigheid van beide gemeenten, de vermogens blijven gescheiden en in elke plaats
blijft er een eigen vierplek.
Vanaf oktober vergaderen de moderamina, de kerkenraden, de colleges van
kerkrentmeesters en de colleges van diakenen van de beide gemeenten niet meer apart,
maar uitsluitend samen.
Verder zal nadat er de nodige voorbereidingen zijn getroffen en de gemeenten zijn
geraadpleegd over de profielschets, het beroepingswerk moeten beginnen.
Voor beide gemeenten geldt immers dat zelfstandig beroepen van een nieuwe predikant
nagenoeg onmogelijk is.
Gelukkig krijgen we deskundige hulp. Ds. Marius Braamse wordt interim predikant en
tevens consulent en Ds. Chris Mataheru zal het bijzondere pastoraat op zich nemen. Beiden
zijn ook in de Protestantse Gemeente Medemblik werkzaam en stellen zich in dit nummer
van de Graankorrels aan u voor.
Mocht u behoefte hebben aan pastorale bijstand, dan wordt u gevraagd om in eerste
instantie contact op te nemen met onze pastorale ouderlingen Corry Kroon en Marian van
Splunter.
Indien nodig of gewenst kunnen zij in overleg met u Ds. Mataheru inschakelen.
Mocht u vragen hebben over andere zaken, bijvoorbeeld aangaande de vacaturetijd of de
samenwerking met de Protestantse Gemeente Medemblik, dan kunt u contact opnemen
met onze scriba Melanie Hooiveld of met ondergetekende.
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