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Protestantse Wijkgemeente Huizum - Oost 
te Leeuwarden-Huizum 
 
Scriba: M. Koornstra, Fioringras 26 
 8935 BS Leeuwarden 
 
Telefoon: 058-2884011 
E-mail: scribaathuizumoost@gmail.com 
 
 

 
 
Leeuwarden, april 2021. 
 
 
Aan de leden van de wijkgemeente Huizum-Oost, 
 
Zoals u in een aantal publicaties in Geandewei, Ruimte en op onze website hebt kunnen lezen, is de 
beroepingscommissie voortvarend aan het werk geweest. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat aan de 
wijkkerkenraad een voorstel is gedaan om een predikant beroepen. Dit voorstel is unaniem 
overgenomen en als kandidaatstelling door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd. Nu moet volgens 
de kerkorde de wijkgemeente worden geïnformeerd. In onze plaatselijke regeling is vastgelegd dat de 
verkiezing van een predikant plaats vindt in een door de wijkkerkenraad belegde bijeenkomst van de 
stemgerechtigde leden (art. 2.3).  
 
Op de wijkbijeenkomst zal schriftelijk moeten worden gestemd over de verkiezing van het 
voorgenomen beroep van ds. A.H. Boschma te Drachten. 
 
Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze wijkbijeenkomst, die zal worden gehouden op: 
 

Woensdagavond 28 april a.s. om 19.30 uur in de Oase. 
 
De beroepingsprocedure zal worden toegelicht door de voorzitter van de beroepingscommissie. Ook 
zal de te beroepen predikant ter kennismaking aanwezig zijn. Daarnaast wordt u geïnformeerd over 
de verdere gang van zaken. 
 
Omdat we nog steeds te maken hebben met Coronabeperkingen houden we ons aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften. Er is plaats voor twee maal 30 personen te verdelen over de kerkzaal en de 
Vijverzaal.  
 
Zoals tegenwoordig gebruikelijk is, moet u zich vooraf even aanmelden. Dit kan per e-mail via 
scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch bij de scriba mw. M. Koornstra. 
 
Als u dat liever doet, kunt u uw stem ook per volmacht uitbrengen. U kunt deze meegeven aan iemand 
die naar de wijkavond gaat of per e-mail opsturen. 
 
De wijkkerkenraad is blij dat we ds. Boschma kunnen beroepen en dat de vacaturetijd relatief kort zal 
zijn. 
 
Wij zien u graag in de Oase op deze bijzondere wijkavond. 
 
Namens de wijkkerkenraad van Huizum-Oost, 
 
A.K. Damstra, voorzitter 
M. Koornstra, scriba 
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