Terugkijken en vooruitzien…
Voor velen is de oudejaarsavond een moment van terugkijken en vooruitzien. Dat geldt ook voor mij. Terugkijkend op het afgelopen jaar,
is het eerste en belangrijkste waar ik aan moet denken, de dag waarop ik aan onze gemeenten verbonden ben: 10 januari 2016, wat een
hartverwarmende en feestelijke dag was dat! Een dag om nooit te vergeten.
Op het moment waarop ik dit schrijf zijn we al bijna een jaar verder. Een jaar waarin veel is gebeurd. Na een paar maanden van veel
heen en weer pendelen tussen Glimmen en Oudega, brak eind april de dag van mijn verhuizing aan. Balk werd mijn domicilie. Vaak krijg
ik de vraag: “Bent u hier al een beetje gewend?” Dan antwoord ik steevast: “Ik hoefde eigenlijk helemaal niet te wennen, want het voelt
hier als ‘thuiskomen’!” Wat het werk betreft: Gaandeweg heb ik de gang van zaken zoals in onze gemeentes gebruikelijk wel zo’n beetje
leren kennen. Ik heb een huwelijksdienst, een doopdienst, een uitvaartdienst en zelfs vier diensten van afscheid (en (her)bevestiging)
ambtsdragers mogen leiden, naast de ‘gewone’ zondagse diensten en die op kerkelijke hoogtijdagen.
De bezetting van onze kerkenraden is behoorlijk op peil. Beide kerkenraden hebben nog 1 vacature. Zij missen elk nog een ouderling. We
hopen natuurlijk dat die er in 2017 wel gaan komen.
Heel fijn dat er bij beide zondagscholen leiding bijgekomen is! Geweldig om te zien dat een grote groep kinderen in de adventsperiode
wekelijks aanwezig was om na de uitleg van het project en de avonturen van Rainbow aan de slag te gaan met het oefenen voor de
kerstmusical. We konden op de kerstavond dan ook genieten van een prachtig kinderkerstfeest! Op de kerstmorgen zorgde het
Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum voor een extra feestelijk tintje aan de kerstdienst!
De eerste tijd in onze gemeenten stond voornamelijk in het kader van kennismaking. In november ben ik gestart met de
winterwerkactiviteiten. Verheugend is het dat er vanuit Oudega-Kolderwolde een vraag is om – naast de spiritgroep – een gespreksgroep
voor 40+ers te starten. Inmiddels is er een groepje gevormd, die bestaat uit mensen uit Oudega-Kolderwolde, maar er kunnen nog meer
bij. Een oproep dus aan 40+ers, ook uit Harich en Ruigahuizen, om zich aan te melden bij ondergetekende.
Als u graag bezoek wilt van uw predikant, dan kon u dat aangeven op het opgaveformulier voor het winterwerk. Een aantal mensen heeft
dat gedaan. Mocht u zich niet hebben aangemeld en toch graag een gesprek met mij willen, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk! Belt u
mij, dan maken we een afspraak!
Als ik de balans opmaak, dan kan ik niet anders dan welgemoed voortgaan in het nieuwe jaar 2017…
De afgelopen weken ben ik vanuit de gemeente overstelpt met goede wensen voor de kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2017.
Hartverwarmend! Het is voor mij ondoenlijk om naar ieder persoonlijk te reageren. Daarom langs deze weg: Heel hartelijk dank
daarvoor!
Mijn wens voor u zeg ik met de woorden van een gedicht dat ik tegenkwam op het internet. Wie het geschreven heeft, stond er niet bij,
maar ik vond het zo mooi dat ik het graag met u wil delen:
Waar de ster toen
in het holst van de nacht
bleef stilstaan,
kwam God tot ons,
klein en kwetsbaar,
als een pasgeboren kind.
Waar mensen vandaag
in de stilte van de nacht
mogen thuiskomen bij elkaar,
breken en delen,
met herders en wijzen,
met vriend en vreemde,
blijft de ster telkens opnieuw
even stilstaan.
Waar jij en ik morgen
teder en oprecht
kwetsbaar en vol vertrouwen
durven zeggen en ervaren
‘WEES NIET BANG,
IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU’,
komt God steeds opnieuw tot ons.

