TOESPRAAK BIJ ONDERSCHEIDING VAN JO VOS
Naast Simon Quist hebben we nog een ambtsdrager welke in 2017 mede wegens
zijn leeftijd zijn taken heeft neergelegd. In onze kerkelijke gemeenschap in Waspik
zijn de financiën een vaste pijler van de gemeente. Het echtpaar Theo en Gonnie
Ruitenberg doet veel werk in de uitvoering, echter daarnaast is er de hulp van een
echte boekhouder nodig, die de zaak kan overzien, de balans en exploitatierekening
mee op stelt en de controles uitvoert. Welnu binnen onze gemeente voert Jo Vos als
sinds 1995 deze werkzaamheden nauwgezet uit.
Jo is niet zomaar een boekhouder, maar een man met een hart voor de kerk en de
erediensten. Hij was al werkzaam in de Commissie van Bijstand als financieel expert,
maar later durfde hij de stap te zetten om diaken te worden. Zijn werk was
veelomvattend. De Kerkbalans werd door Jan Besseling samen met Jo opgezet,
bovendien was Jo ook loper in de grootste wijk van de kerkbalans.
In het restauratieproces van orgel en kerk van 2013 tot 2017 vervulde Jo een
belangrijke rol in de restauratiecommissie. Hij was de man van de financiële controle
en hij hield de financiële begroting voortdurend in het oog. Samen met Jo heb ik
verschillende congressen en vergaderingen van de VKB (Vereniging van
Kerkrentmeesters) bijgewoond en onze kennis verrijkt.
De financiële toekomstprognose van onze kerk wordt door Jo bijgehouden middels
tellingen van kerkbezoek, geefgedrag en leeftijd welke hij in statistieken verwerkt. De
website houdt Jo bij. Hij is verantwoordelijk voor de kerktelefoon, bovendien verzorgt
hij het drukwerk van liturgieën. Kritisch is hij op ons gedrag. Weer een vertrekkende
ambtsdrager wiens werk niet meer door één man te doen is.
Gelukkig voor onze kerk blijft Jo nog steeds zeer actief en doet hij officieus nog
vrijwel alle werkzaamheden.
Zijn inzet voor onze kerk kenmerkt zich door trouw en nauwgezetheid en een groot
verantwoordelijkheidsbesef. Jo werkt uit eerbied voor de Heer van de Kerk. Zijn inzet
houdt ons allemaal scherp.

Wij danken Jo voor al zijn inzet en hopen en bidden dat hij jarenlang aan onze kerk
verbonden mag blijven. Het is ons een eer om hem het zilveren insigne van de PKN
met bijbehorende oorkonde te mogen overhandigen. Wij wensen hem van harte toe
dat hij het teken van dankbaarheid nog lang met vreugde mag dragen. Dat de Here
God hem en zijn echtgenote Willie mag zegenen en bewaren is onze wens. Bedankt!

