
 

 

Versterking gemeenteopbouw van De Nieuwe Rank 
Met veel dankbaarheid delen we aan jullie mee dat Tessa van ’t Veer vanaf 1 mei de functie van 

gemeenteopbouwwerker gaat vervullen. Dit is een betaalde functie voor 18 uur per week. 

 

We ervaren het als bijzondere leiding van God dat Tessa deze taak op zich wil nemen. Met de 

huidige sabbatical van Dineke ontstond er een vacature die wij graag weer met een betaalde 

kracht willen vervullen. Wij vinden de continuïteit van het pastoraat en de toerusting van onze 

groeiende gemeente van essentieel belang. In onze visie voor 2023 hebben we ook ons verlangen 

gedeeld om met voldoende betaalde krachten de geestelijke groei van onze gemeente DNR te 

ondersteunen. 

 

Vanuit overleg met het kernteam kwam Tessa naar voren als iemand, die nu al met haar 

persoonlijke talenten zich inzet voor het pastoraat. Zij kan met haar passie, kennis en ervaring 

verder inhoud geven aan de opbouw en ontwikkeling van de gemeente. Als kernteam hebben wij 

haar daarom benaderd en daarop volgden meerdere gesprekken met betrokkenen en het 

pastorale team, met deze mooie uitkomst.  

 

Voor Tessa ligt de focus op pastoraat en gemeenteopbouw. We beseffen dat we met Geert en 

Tessa een prachtig stel hebben in de leiding van De Nieuwe Rank. We hopen dat je net als wij 

enorm blij bent met deze stap. Mocht je vragen hebben, schiet één van ons dan aan. Mooi om 

samen in geloof vooruit te kijken naar alles wat God aan ons als gemeente wil geven! In de dienst 

van zondag 2 april willen we Tessa inzegenen voor haar nieuwe rol. 

 

“Afgelopen jaar heb ik Tessa leren kennen als iemand met visie, liefde en 

passie voor de plaatselijke kerk. Ze heeft veel ervaring met het begeleiden en 

toerusten van vrijwilligers, ze is iemand met een helikopter view en heeft een 

enorm pastoraal hart. Ik ben super blij met deze stap en ik zie haar Geert 

versterken én aanvullen!” 

 

“Mooie broers en zussen, bijzonder dat ik op deze plek mijn ervaring en hart voor 

de kerk mag gaan inzetten. Ik zie de kerk als een plek van hoop, vanuit waar we 

geroepen zijn om Zijn licht te verspreiden. Een plek waar ons gewonde hart 

geheeld mag worden. Een plek waar het mogelijk is dat we samen één kunnen 

zijn in Jezus. Een plek waar we samen mogen blijven groeien in de liefde van 

God en we steeds meer veranderd worden naar Zijn beeld. Ik heb veel zin om 

deze taak op te pakken en ervaar Gods nabijheid hierin. Lieve groet, Tessa” 

 

“Samen in dienst van De Nieuwe Rank; die hadden we vooraf niet zien 

aankomen en we hebben dit ook niet zelf gezocht. En hoewel het vast ook z'n 

uitdagingen zal hebben, zien we het vooral als mooie kans om samen de 

gemeente te dienen. We vullen elkaar goed aan en we zien ernaar uit om 

samen met jullie onze mooie en groeiende DNR familie te versterken en verder 

door te ontwikkelen!” 


