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Aan alle leden van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens 

 

 

 

Datum 

22 januari 2016 

Ons kenmerk 

UIT2016-02 

Uw kenmerk 

- 

  Behandeld door 

Kees Koopmans 

Telefoon (0517) 46 93 26 

kees-geartsje@ziggo.nl 

Onderwerp 

Einde dienstverband ds. Westra 

 

 
 

 

 

 

 

 

Geachte gemeenteleden, 

  

Afgelopen week heeft onze predikant, de heer L.H. Westra, ons geïnformeerd dat hij een aanvraag 

‘ontheffing uit het ambt op eigen verzoek’ indient. Dit betekent dat ds. Westra de arbeidsovereenkomst 

beëindigt en hierdoor niet meer als predikant is verbonden aan de Protestantse Gemeente te Lollum-

Waaksens en de Protestantse Gemeente te Burgwerd, Hartwerd, Hichtum. In overleg is besloten om de 

arbeidsovereenkomst per 1 april 2016 te beëindigen.  

 

De Kerkenraad realiseert zich dat het dienstverband met ds. Westra na een periode van maar liefst 18 jaar 

stopt en dat daarmee ieder gemeentelid een stukje leven, beleven en gedachten achter zich laat.  

De Kerkenraad heeft respect voor de keuze van ds. Westra en waardeert het zeer dat in zijn persoonlijke 

overwegingen de belangen voor de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens medebepalend zijn 

geweest.  Voor meer informatie over de persoonlijke keuze van ds. Westra verwijzen wij u naar de 

achterzijde van deze brief. 

 

Gesteund door het Woord van God en gedreven door Zijn liefde zet de Kerkenraad zich in om het leven en 

werken in onze Gemeente door te laten gaan. De Kerkenraad ziet zich daarin gesteund door alle 

gemeenteleden die zich inzetten om vreugde, troost en houvast te bieden in onze gemeenschap. 

 

Op de Gemeenteavond van 7 maart as. informeren wij u verder over de ontstane situatie, de gevolgen en 

oplossingen voor de korte termijn en de mogelijkheden op de lange(re) termijn . 

 

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de 

ondergetekenden. 

 

Wij hopen u allen eerst voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met hartelijke groet,  

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 

te Lollum-Waaksens, 

 

 

 

 

 

 

 

Kees Koopmans, voorzitter Antoinet van der Veen, scriba  


