Een nieuw seizoen
De vakantie is ten einde. Deze maand starten we met het nieuwe seizoen. Zondag 25 september is de
‘aftrap’.
Op de startzondag legt ouderling Gelland Haarsma van Oudega-Kolderwolde haar ambt om haar
moverende redenen neer. We zijn blij dat ze de website wil blijven bijhouden, die er heel goed uitziet
en die echt voorziet in een behoefte, zo is mij meerdere malen gebleken. Ook wil ze voorlopig de
kopij voor het Kerkblad blijven verzorgen en blijft ze beschikbaar voor het maken van liturgische
bloemstukken. En mocht er verder nog wat zijn, dan mogen we bij haar aankloppen. We zijn haar
daarvoor natuurlijk zeer erkentelijk!
De kerkenraad van Oudega-Kolderwolde respecteert haar besluit, maar het betekent wel dat de
kerkenraad nog verder is uitgedund. Er komt nu wel heel veel neer op de schouders van weinigen in
de gemeente. Ook het maken van de notulen komt er nog eens bij. Ik hoop dat – mochten
kerkenraadsleden u benaderen met het verzoek de kerkenraad te komen versterken – u dit mee wilt
wegen in uw beslissing of u het beroep dat op u gedaan wordt zult aanvaarden.
Wil het werk in de kerk goed slagen, dan is iedereen daarbij nodig: in een gemeente kunnen we niet
zonder elkaar. Oud en jong, rijk of arm, ziek of gezond, welbespraakt of bescheiden, iedereen heeft
genoeg meegekregen om waardevol en nodig te zijn voor het geheel. Dat geldt natuurlijk ook voor de
gemeenteleden in Harich-Ruigahuizen, waar nog 1 vacature vervuld moet worden.
Met Gelland is afgesproken dat we aandacht zullen geven aan haar afscheid in de eerstvolgende
dienst waarin ambtsdragers bevestigd zullen worden.
Op zondag 2 oktober, de eerste zondag na de startzondag, hopen we een doopdienst te houden.
Doopouders die hun kind graag willen laten dopen, wil ik vragen contact met mij te zoeken, zodat we
afspraken kunnen maken voor het doopgesprek(ken) en de doopdienst.
In het nieuwe seizoen hoop ik een aantal activiteiten te starten. In dit Kerkblad alvast de oproep aan
mensen die belijdenis van hun geloof overwegen. Wilt u, wil jij contact met mij opnemen, zodat we
kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn voor een aparte belijdenisgroep. Ik wil graag rekening
houden met uw/jouw wensen.
Als illustratie bij bovenstaande het volgende verhaal, echt gebeurd:
Ergens in Frankrijk staat hoog in de bergen een klein kerkje.
Elke zondagavond komen daar de dorpsbewoners bij elkaar. Ieder heeft een ouderwets olielampje in
de hand. Dat begon in 1550 en is nu nog zo. De olielampjes zijn eigendom van de kerk. Ieder die
belijdenis van zijn geloof doet, krijgt zo’n lampje in bruikleen. Tot aan de dood.
Al 400 jaar gaan zo de oude lampen van hand tot hand. In de kerk worden ze aangestoken en op de
leuningen van de kerkbanken gezet.
Alle leden komen trouw naar de kerk, omdat zij weten dat het donker zal zijn in de kerk als zij
thuisblijven.
Tot ziens in het komende seizoen: Ik reken op u/jou!
Hartelijke groet,
ds. Anke Oosting.

