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DESTANDVAN ZAKEN VAN DEGEMEENTE GIM HOOGKERX

seste semeentÈledèn, graag willen wij u middels de,e Nièuwsbrief intormeren
over de huidise stuatie van de kerkelrke eem€enre GIM Noogkerk per 1

BEUNGRUKSTE NIEUWS

Om le beeannen het her belansriilse nleuM. onze kèrkelijt€ sémèenre
'oiemaatGlM Hoogkèrk is p€r sèilember dltJaargerèdl ons voodbestaàn k



vèrekerd, Het s.heélde nièt ve€l of onze kerkelijke semeente moe* an deze
maand woÍden opgehéven.

KotevoorgeschiedenÈ - Na jàren van een rede like bez€ttins van de [erkenraad
door oudeÍling mw. Rita Waas, oudeiliig mw Juu Haurksà èn d aken mw. Lba
kÍeeÍlManubulu, b een periode aangebroken waarn mw. KrÈeÍt-Mànubu u in
haar eentje alletaken op rich moest nemen. Haar colleaà's moesten hun tak€n
helaas om sezondheid5redenen neeÍeseen Ruim een jaar s€led€n gaf mw
(Íeeft aan per 1 juni 2016 hiermee 1e wll en stoppen ind en zich eèen n elwe
kàndidàten zouden àanmelden om kerkenraadíid re worden om hààr te
ondert€unen. Dit werk was te zwaar voor éé. persóof. Helaas had zich tot 1
juni dit jaar niemand aansemeld. Dit betekende dat onze eemeente het rkico
liep dat ze opgeheven mo€stworden.

Trdens een cemeentel€denvérgàdering werd ons door twèe leden van h€t
CassÈbestuuÍ meegedeeld dat deze situatie vàn een gemeenle zondèr
kerkenraad maximaal 3 maanden (dus t/m 30 september) ,ou mogen duren;
hierna zoude kerkelijke eeme€nte HooskèÍkopcehevenworden. Erwerd aan de
aanwerisesemeenteledenalsnos€enopÍoepsedaanzich beschikbaartestellen
as kerkenraadslid. Vasteestèld werd dat de eeEtvogende vergadering zou
plaaBvinde. in auCu*us.

ln auau*us werd door onre doffina trd€ns d€ l€dénve8adering aan ons allen
mee€de€ld dat twee personen aan de oproep sevols hàdden gègeven en zich
beschikbaar hebben ge*eld als kerkenraadJid, t€ wët€n dhr. Narry Ha atu en
dhr. Ferry Hahury. we.jn beide herei hiervoor heel dankbaaÍ en zijn ovetuigd
dàt God onze gebeden heeft vèrhoord opdat wl ónze eemeente kunnen

Genèenteopbouwenw.rkgreep-Metdeze bela.Crijkeonrwikkelinswi enwl
als gemeente een nieuwè *àÍt maken. We hebben iu twee nieuwe
kerkenraadíeden. verder hebben we een werkgroep in het leven eeroep€f om
de kerkenraàd te ondereteunen om onze gemeentè weer opnieuw op ie
bouwen,haaroqankàri€teverbeterenendekerk aa.rekkelrke.remaken. De

werkgroep zal hietoe vetschillende adivteten onMikkelen. Dit kan variéren
van een Pasar rndjil, een Ke6tmarkt tot een gospelavo.d en spodieve ol
recreatieve activiteiten. Nàar beànsÍijkste opdrachten rijn Celdei genereren en
activteiten te ontwikkelen om onz€ ondeninee band ats gemeeóteleden te
vernieuwen en teve6terken



Er zal regelmatig een nieuwsbrieí worden samensesteld die blj ieder
geóeentelid !al worder bezorgd. Voor dringende mededelineen zullei wij ee.
kode rnformatiebulletin gebruiken. On zovee mogelijk kosten te d.ukkei is de
mogelijkhed aanwezig deze nieuwsbrief via de mail te ontvangen. h dit laaEte
gelalvragenwijuwmailadresaanonsdoortegeven Ukuntonsuwe-maladres
toenailen via: sleslie@Ls]@E@sEíl@

Om te saeen hebben we oo( uw betokkenheld nodig. Wrj willen zoveel
moselÍk cem€enteleden ber€iken en berekken in a de,e activlteiten. onze
hoop È dat de k€rk ziln sociale betekent mag behouden en versterken. Het G

nlet alleen een plaat voorde er€di€n*, maar het ma8 ook €en ontmoet ngtp ek
zijnvoora eCemeenteledendiebinn€nenookbuitend€wilkwonen.

onze kerkelijke gemeente È op 30juni 1962 Beilicht en be*aat vo send jaar 55

raar De kerkelij(e gemeente rs een bÍzondere eíenk van onze ouders van de
eerete generate. Een edenis dat voodkomt ut een biÈondeÍe
vestigingsgeschledenG van de Mo ukse gemeenschap in Nederand dat b€son in
1951. Ze hebben het met veel pljn ei moeire un het nies opgebouwd, en wij
wilen deze bijzondere nalatenschàp zo soed moselijk beherer. Nlet alleen voor
on§, màar ookvoor de komende eeneraties (TBKIwVS)

Onze huidige organis.tié
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wjsi rèi à le cèreederèden à vilt meede èi darèindjaiuar
NièuqarÍè.èpiè àr pbàrlv nden. N1ere mddd@il abn nos wEèn.

Be*e gemeentèeden vài deGeredts ndli i Mà uku Hoosrèil,
w! zii zeèr vereeÍd dil wii u alrèn nóEen beri.hièn hei be*aàn vaí on?e ke*eÍkè
gehèèrte een fet G. ter was inderdaad eèí pèrióde n et ,ekeí of on:è semeente kon
bllvèn vootubèsaan. cèrukkis heeit de Heer etoooÍ ge:orcd dat er mensen zil om zjn

De laatste trd h.eft óok onze gemeènie te kanpen sehad mèt leden d e z.h hebbèi
terutrerokkend5ridmaarvàndèkèil DtbereuÍenw!,maÍwiimogennidntbtjven
daan èíreu.en omdàr w! ande6 n er mèr de g€meèntevoorur kunnen

we u d èn gËacop dè hoogren. e
vaí weÍkèn nu :ndèE zàr:ijn dan vooÍhèèi w! sààn vànàl nu raf
betekeit dil wàil en wànneeí dil moserr s. w j opèn iker te
Natuud jk hèbben we ons beÍoepsgehem de gesp.ekkei mèr desemeeneeden,ln èn
blivàn JridvertÍouwertk wrmoetendèledènkrnnènsàEidèÍendarherp.vébtrft.

veÍdeí wllen we BÍaag de leden oí:e adivtetenr een van de
vooÍbeelden L dil nu de .ól.de5 worden opgehàad door tweè gemeànreleden. Ate
dèfecte ka.hès z!n inmddes veÍvangen doór iiàuwe, d. murèn biiien en bunen rii
ook inmiddeG wilcèveíd, en wj wi len gEàs n detoekom* de vloàÍ

Tef behoevè van de èdviteitèn s eÍ eil we*sroèp opqeÍchr waàÍover u h èrboven a
iets hehr geezen wi hooè^ voor de toekomn oo
gèmèentelpden voor de opbouw van de gefrè.ítè en dàilvoor ts a e hulp mèer dàn
wè ron Hebt u vrasen: íhroom ilet on. aan te 5pÍekeí u kunt ons oor bèl èn olmai en
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