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7 september 2019
Beroepingswerk
Beste......,
Nu het nog enkele weken duurt voor het volgende kerkblad verschijnt, wil de kerkenraad
u/jou via deze brief kort bijpraten over het beroepingswerk.
De kerkenraad heeft besloten een voornemen van beroep uit te brengen op dominee W.M.
Roseboom uit Oudega (Friesland).
Een voornemen van beroep wil zeggen dat de gemeente eerst de gelegenheid krijgt eventuele
bezwaren in te dienen. Dat kan tot uiterlijk vrijdag 13 september, bij scriba D. de Joode,
Lunet 18 in Vuren. Bezwaren kunnen alléén gericht zijn tegen de gevolgde procedure, niet
tegen de persoon. Bezwaren moeten gemotiveerd en ondertekend zijn.
Dominee (Wilhelm) Roseboom is 33 jaar en getrouwd met Esther. Ze verwachten in januari
hun eerste kindje. Deze maand is ds. Roseboom vier jaar predikant in Oudega.
Ds. Roseboom is geboren in Gorinchem en groeide op in Hardinxveld-Giessendam en in
Bruchem. Na zijn middelbare schooltijd studeerde ds Roseboom in Groningen. In eerste
instantie Internationale Betrekkingen, later kwam daar Theologie bij. Hij maakte vervolgens
een bewuste keuze voor de studie Theologie en het predikantschap.
Mevrouw Roseboom werkt in een staffunctie op het stichtingsbureau van het Leger des Heils
in Almere.
De kerkenraad heeft de afgelopen zomerperiode enkele gesprekken met dominee en
mevrouw Roseboom gevoerd. Ook zijn diensten beluisterd en hebben enkele
kerkenraadsleden een dienst waarin ds. Roseboom voorging, bijgewoond. Het echtpaar
Roseboom heeft onlangs ook een dienst bijgewoond in onze gemeente.
Als geen bezwaren binnenkomen tegen de gevolgde procedure, zal het beroep ingaan op
donderdag 19 september. Ds. Roseboom hoopt zondagochtend 29 september voor te gaan in
de eredienst in Herwijnen. De ontmoetingsavond met de gemeente staat gepland op woensdag
2 oktober, aanvang 20.00 uur. Donderdag 10 oktober is de uiterste datum voor de beslissing
op beroep.
We willen u vragen het beroepingswerk op te dragen in uw persoonlijk gebed.
De kerkenraad
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