
 

 

Stemformulier 
Spelregels: 
• Ieder lid van de Protestantse Gemeente Maasdijk mag stemmen. 
• Per gemeentelid mag één stem worden uitgebracht. 
• Het stemformulier moet voorzien zijn van naam, straat, huisnummer en postcode. 
• Elk stemformulier telt voor één stem. 
• Er mag alleen gestemd worden met de originele stemformulieren1 
• Stemformulieren moeten voor 9 maart 2020 zijn ingeleverd. 
• Alleen stemformulieren die aan bovenstaande voldoen tellen mee. 
• De naam wordt bepaald door de meerderheid van stemmen. Enkel als de stemmen 

staken of het verschil tussen de stemmen minder is dan 5% en er dus geen sprake is van 
een duidelijke meerderheid, zal de kerkenraad zelf de keuze maken. 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………..……. Huisnummer: ………….……. 

Postcode: ………………………………..…….. Woonplaats: ………………………………………..…………….……….. 

Ik kies voor de volgende naam: (aankruisen wat van toepassing is) 

  DE OASE  
 

  DE THUISHAVEN 
 

  DORPSKERK 

Stemformulieren inleveren: 
• In de dozen in de hal van de kerk, of 
• afgeven aan een van de kerkwerkers, of 
• formulier scannen en mailen aan scribaat@pgmaasdijk.nl

                                                
1 Stemformulieren liggen in de hal van het kerkgebouw, of 

kunnen worden gedownload van de site van de kerk, of 
kunnen opgevraagd worden bij de scriba. 
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De Oase 
Een oase is een vruchtbare plek in de woestijn, altijd gebonden aan water. Een heerlijke plek 
om te vertoeven. Een heerlijke plek om op adem te komen. De wereld waarin wij leven, 
heeft soms veel weg van een woestijn. Zowel in het geestelijk leven als in het persoonlijk 
leven van veel mensen. 
Wat een voorrecht is het om dan in een OASE te kunnen en te mogen vertoeven. Waar men 
tot rust kan komen, waar men alle moeite – zorgen en verdriet voor Zijn aangezicht kan 
brengen.  
Waar men gevoed kan worden door brood en wijn. Waar men middels het doopwater een 
teken ontvangt van het eeuwig verbond. Waar men gesterkt door de verkondiging van het 
evangelie weer huiswaarts keert. Als dat geen Oase is! 

De Thuishaven 
De zee staat in de Bijbel symbool voor de dood en de angst die dat aanjaagt. Wie lang op zee 
vertoefde verlangde daarom naar de haven. Daar had men immers weer de vaste grond 
onder de voeten. Dat voelde vertrouwd aan. Nog fijner was het als men na een reis over de 
zee weer aankwam in de thuishaven. Behalve de vaste plek onder de voeten, was het ook de 
plaats waar men weer oog in oog stond met vrienden en familie. Het verlangen naar de 
thuishaven was om daarom groot. 
Om die reden is het goed ons vernieuwde gebouw de naam de Thuishaven mee te geven. Er 
mag een verlangen naar uitgaan om daar te vertoeven. Je vindt er behalve vaste grond 
onder de voeten je familie in Christus en je mag je laven aan Gods goede boodschap. 

Dorpskerk 
Het woord kerk komt van ‘kuriake’ betekent: Wat van de Here is. Denk maar aan het woord 
‘kurios’ wat Heer betekent. Het wil uitdrukken dat de kerk geen zaak van mensen is maar dat 
zij het eigendom van de Here Christus is.  
Het gebouw dat van de Heer is, aan hem toebehoort noemen we om die reden in de 
volksmond kerk.  
Met Dorpskerk snapt iedereen direct waar het om gaat. Een pakkende naam voor het 
gebouw in het midden van ons dorp Maasdijk. Onze kerk mag ook gemeenschapshuis zijn. 
Een gebouw niet alleen voor de Protestantse Gemeente, maar ook voor en van het hele dorp 
Maasdijk. 


