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Beste Gemeenteleden,
 
Deze weken staan in het teken van de ontmoeting met de beroepen predikant
ds. J.J. ten Brinke in het bijzonder in de dienst van a.s. zondagmorgen 22 januari en de kennismaking op 
woensdag 1 februari a.s. In onderstaand stukje stelt ds. ten Brinke zich kort voor. Het zou ook fijn zijn, als er 
vanuit de Hervormde gemeente van Wekerom meegeleefd wordt met de fam. ten Brinke door middel van een 
mail, brief of kaartje. En bovenal vragen wij u om gebed of de Heere de weg duidelijk wil maken.

------
Beste gemeenteleden,

Graag stellen we ons met enkele woorden aan u en jullie voor. Mijn vrouw Elsbeth (42 jaar) en ik (43 jaar) zijn 
ruim 20 jaar getrouwd. We ontvingen uit Gods hand zeven kinderen. Onze oudste dochter is 19, onze jongste 
dochter is bijna 1. Voordat ik predikant werd, was ik ca. vijf jaar werkzaam als docent Godsdienst en Klassieke 
Talen op het Ichthus College in Veenendaal. Op 25 januari 2009 werd ik als predikant bevestigd in de Hervormde
Gemeente te Bleiswijk (Het Anker, wba). Daarna volgde Stolwijk (wijk 2, 2013-2018)
en sinds 26 augustus 2018 mag ik de Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland
dienen (wijk Oost).
De roepstem die vanuit uw gemeente op ons afkomt, brengen we voortdurend voor
Gods aangezicht. Een besluit op deze roepstem zal door ons ook voor Gods
aangezicht genomen worden. Ons leven is getekend door de woorden ‘God is
getrouw’ (1Kor. 1:9a) en door het verwachtingsvolle ‘Totdat Hij komt’ (Hos. 10:12).
God zegene de ontmoetingen die we in de komende tijd mogen hebben, in het
bijzonder onder het Woord.

Met een hartelijke groet en zegenbede,

J.J. ten Brinke vdm
(Koninginneweg 37,
3261 CA OUD-BEIJERLAND
predikantoost@hervormdoudbeijerland.nl)
 
------
 
Hartelijke groet,
 
De beroepingscommissie 
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