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Betreft: Gemeentevergadering op 25 april 
 
 
Broeders en zusters, 
 
Waarschijnlijk heeft u het al in het kerkblad gelezen, maar op maandagavond 25 april willen wij 
graag een gemeentevergadering organiseren. In deze gemeentevergadering willen wij met u 
spreken over de bearbeiding van de gemeente en over de doop. Wij willen u van harte uitnodigen 
om naar deze gemeentevergadering te komen. 
 
Bearbeiding gemeente 
In november gaat ds. Mewe met emeritaat. De kerkenraad is al heel lang aan het nadenken hoe het 
werk in de gemeente op de beste manier kan plaatsvinden. Daartoe is ook een document 
opgesteld: “Op weg naar de volheid in Christus”. Dit document is diverse keren behandeld op 
zowel het Breed Moderamen als de Brede Kerkenraad. Op basis van dit document en gezien de 
ontwikkelingen en de verdeling van de taken tussen de predikanten, is naar voren gekomen dat 
iemand met meer specifieke kwaliteiten en toerusting wenselijk is. Een bezetting van drie 
predikanten en twee kerkelijk werkers (in deeltijd) zou daarbij een hele goede optie kunnen zijn. 
Een kerkelijk werker die zich richt op de jeugd en één die gaat onderzoeken hoe een goede 
gemeenteopbouw gerealiseerd kan worden. 
De kerkenraad zou daarom graag zien dat de gemeente instemt met deze plannen. 
Op de website www.spakenburg-zuid.nl en op de balie in de kerk kunt u het document “Op weg 
naar de volheid in Christus” vinden. Daarnaast heeft de kerkenraad alvast nagedacht over vragen 
die er binnen de gemeente kunnen leven. Deze vragen en de bijbehorende antwoorden zijn als 
bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
Doop 
Het volgende waar we op de gemeentevergadering aandacht aan willen besteden is onze 
dooppraktijk. Wat is het geval? Er is een vrouw die graag lid wil worden van onze gemeente. Zij 
is niet kerkelijk opgegroeid en is als kind ook niet gedoopt. Nu zij tot geloof gekomen is, wil ze 
zich graag in de weg van de doop aansluiten bij onze gemeente. We zijn daar God erg dankbaar 
voor. Nu is het zo dat deze zuster graag de doop door onderdompeling wil ontvangen. Daar is 
vanuit de Bijbel niets op tegen en ook ons klassieke doopformulier zegt dat dopen besprenkeling 
met of onderdompeling in water is. We zijn het als kerk in Spakenburg weliswaar niet gewend, 
maar elders in ons kerkverband en op het zendingsveld wel. Wij willen een gastvrije gemeente 
zijn en nieuw gelovigen van harte en met liefde in ons midden ontvangen en steunen daarom dit 
verzoek. Naar de praktische mogelijkheden zal nog gekeken worden. 
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Hoewel dit verzoek uiteraard geen overdoop betreft, begrijpen wij dat dit toch op bepaalde vragen 
en/of weerstanden kan stuiten. Daarom willen wij ook dit verzoek graag op deze 
gemeentevergadering toelichten. Op de balie in de kerk vind u het document wat in de brede 
kerkenraad is besproken en waarin het verzoek is toegelicht. 
 
Op maandag 25 april wordt er een gemeentevergadering belegd in de Maranathakerk. Aanvang 
20.00 uur. U bent daar van harte welkom om van gedachten te wisselen over deze beide zaken. 
 
Namens de kerkenraad, 
 
 
 


