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Aan alle leden van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens  

 

 

 

Datum 

12 augustus 2016 

Ons kenmerk 

UIT2016-11 

Uw kenmerk 

- 

  Behandeld door 

Kees Koopmans 

Telefoon (0517) 46 93 26 

kees-geartsje@ziggo.nl 

Onderwerp 

Gemeenteavond tijdelijke predikant 

 

 
 

 

 

 

 

 

Geachte gemeenteleden,  

 

Eerder informeerden wij u in de Underweis over onze zoektocht naar een tijdelijke predikant. Met veel 

vreugde laten wij u weten dat mevrouw Rianne Voogd uit Aldegea (De Fryske Marren) bereid is gevonden 

om zich als predikant aan onze Gemeente te verbinden.  

 

Wij hebben mevrouw Voogd leren kennen als een enthousiast, energiek, communicatief en betrokken 

persoon die zich inzet voor de ‘mienskip’ en het Woord van God ‘mei fjoer en faasje’ kan brengen. De 

Kerkenraad is er van overtuigd dat mevrouw Voogd een meerwaarde is voor onze Gemeente en dat zij 

samen met de Gemeente gaat werken aan een nieuwe toekomst. Op de andere zijde van deze brief stelt 

mevrouw Voogd zich alvast kort aan u voor. 

 

Graag nodigen wij u van harte uit voor een extra Gemeenteavond op dinsdag 30 augustus 2016, om 20.00 

uur in ‘it Lokaal’ aan de Kerkstraat te Lollum, waarbij u nader kennis kunt maken met mevrouw Voogd en 

waarin wij u vragen om in te stemmen met de voordracht.  

 

De agenda van deze Gemeenteavond is als volgt: 

 

1. Opening 

2. Toelichting op de procedure 

3. Persoonlijke introductie Rianne Voogd 

4. Instemming door Gemeente 

5. Praktische zaken 

6. Nadere kennismaking 

7. Sluiting 

 

Wij hopen u eerst voldoende geïnformeerd te hebben en verwelkomen u graag op 30 augustus op de 

Gemeenteavond. 

 

Met hartelijke groet,  

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens, 

 

 

 

Kees Koopmans, voorzitter Antoinet van der Veen, scriba 
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Beste mensen, 

 

Graag stel ik mijzelf in deze brief aan u voor. Mijn naam is Rianne Voogd. Ik woon, samen 

met mijn man, in Oudega (De Fryske Marren). Ik ben blij met de voordracht door de 

selectiecommissie en kerkenraad van uw gemeente van mij als uw predikante voor de 

komende drie jaar. Ik verheug mij erop om samen met u/met jou te werken in de gemeente in 

jullie prachtige dorpen Lollum en Waaksens. 

 

Uw gemeente is de eerste gemeente waaraan ik als predikante verbonden zal worden. Na mijn 

studie theologie heb ik gewerkt aan een promotieonderzoek waarop ik dit najaar hoop te 

promoveren. Ik heb mij verdiept in de betekenis van de groet met de heilige kus waartoe 

Paulus oproept in een aantal van zijn brieven (bijvoorbeeld in 1 Tes 5:26). Ik zal er vast nog 

weleens wat meer over vertellen. Naast dit onderzoekswerk op de universiteit heb ik een 

kerkelijk seizoen een vacante gemeente ondersteund zodat hun activiteiten ook in een periode 

zonder eigen dominee konden doorgaan: een ontzettend leuke en leerzame tijd. Verder ga ik 

vaak als gastvoorganger voor in diverse gemeenten. Het is fijn dat ik nu als predikante in een 

eigen gemeente mag gaan werken.  

 

De komende tijd zal in het teken staan van kennismaken. Ik hoop u om te beginnen te 

ontmoeten op de gemeenteavond waar u wordt bijgepraat over de beroepingsprocedure, waar 

ik mijzelf verder zal voorstellen en waar u de gelegenheid heeft om aan te geven of u kunt 

instemmen met de keuze van de kerkenraad. In het tweede gedeelte van de avond hopen we 

nader kennis te maken aan de hand van een aantal gespreksvragen over gemeente zijn in 

Lollum-Waaksens. 

 

Graag tot ziens, oant sjen! 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Rianne Voogd          
 


