De Gereformeerde Kerk te Ermelo bestaat uit de
secties Boskant, Heidekant en Zeekant.
De leiding van de Gereformeerde Kerk te Ermelo
berust bij de Kerkenraad. De Kerkenraad,
waartoe alle ambtsdragers behoren, is het
beleids- en bestuursorgaan van de gemeente.
Het Moderamen vormt het dagelijks bestuur.
Iedereen telt mee
Zo verschillend als we zijn, vinden we het
belangrijk om naar elkaar uit te stralen: ”jij bent
nodig”. Daarom is het voor ons een waarde op
zichzelf dat zoveel mogelijk leden zich inzetten bij
het werk in de gemeente, naar de talenten en
mogelijkheden die een ieder zijn gegeven.

Opdracht in de wereld
We staan als kerk niet alleen op ons zelf, maar
maken deel uit van de wereld. In de wereld zijn
wij geroepen om te getuigen van Gods liefde, in
woord en daad, dichtbij en veraf.

▪ Actief
▪ Uitnodigend
▪ Inspirerend
De Gereformeerde Kerk Ermelo sectie Zeekant zoekt:

Wijkouderling
Korte omschrijving
Pastoraat is één van de kerntaken van ons gemeentezijn. We hebben dat georganiseerd in wijken. Elke wijk
heeft een team, dat met elkaar de adressen verdeelt.
De mensen die daar wonen, bezoek je.
Zo willen we omzien naar elkaar, meeleven in blijde
en moeilijke momenten, in het spoor van Jezus als dé
Goede Herder.
Jouw kwaliteiten
Een groot hart, een luisterend oor. De bereidheid mee
te denken over pastoraat in allerlei vorm, mee te
denken in en verantwoordelijkheid te willen nemen
voor het bestuur van de kerk, samen te willen werken
in en leiding te geven aan een wijkteam met pastoraal
medewerker(s) en diaken.

Inlichtingen:
Voor Zeekant:
Anne-Marie Hoogstrate
amhoogstrate@gmail.com

Hoeveel tijdsinvestering
Bezoekwerk 2 á 3 uur per week, sectieberaad 5 keer
per jaar, kerkenraad 4 á 5 keer per jaar.
Eens in de 5 weken dienst doen in de zondagse
eredienst.
Overige bijzonderheden
Wij zijn een gezellige, betrokken groep mensen in het
sectieberaad en we bieden verschillende vormen van
toerusting.

