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Ds. Edna Zwerver heeft het beroep
naar Oudega aangenomen. Misschien
hebben sommigen van u het al in het
Ringblad gelezen, maar ik vind het
leuk om het ook in de nieuwsbrief te
melden. Dan zijn ook degenen die het
Ringblad niet ontvangen op de hoogte.

Eind deze zomer neemt ze afscheid van haar huidige gemeente Schettens-Schraard-LongerhouwWons. Ergens in september zal ze starten in Oudega. Dominee en gemeente hebben het gevoel dat
ze goed bij elkaar passen, en dat biedt een mooie basis. In het najaar krijgen we vast en zeker de kans
om ds. Edna Zwerver beter te leren kennen. Voor dit moment feliciteren we haar en Oudega met dit
besluit. We zien uit naar een goede samenwerking langs de lijn die we gezamenlijk hebben uitgezet:
een ‘organische’ groei, niets van bovenaf opgelegd dus. En waar we dan uitkomen, zien we dan wel.
Begrafenis
Vandaag luidden de klokken omdat Anne de Boer is overleden. Hij zal voor oudere Gaastmeerders
een bekende zijn, hij is namelijk een broer van Aal de Boer en hier geboren op 26 september 1929.
Op 6 juli overleed hij in Workum, maar hij is nu hier begraven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
verdere familie Gods nabijheid toe. Zo lang bij elkaar, dan kun je elkaar zo moeilijk missen.
Bericht van onze pastor
Een meditatie toe die ze had gevonden in een kerk die Wim en zij hadden bezocht. Ik vertaal een
paar zinnen.
‘Het is goed om hier te kunnen uitrusten. Ik mag mijn
gedachten laten stromen. Ik denk aan de plaats waar ik vandaan
kom: aan mijn werk, mijn familie. Hier in deze kerk mag ik alles
van mij laten afglijden. Alle last en zorgen kan ik hier
achterlaten. Ik mag ze voor het altaar neerleggen en loslaten.
Hier weet ik me geborgen. Hier kom ik tot rust.’
Pastorale hulp nodig?
Neem contact op met Anneke van Mourik.
Wel en wee
Tsjikke Leenstra is momenteel in behandeling voor
oogklachten, maar er lijkt weinig kans op verbetering.
Het is al heel mooi als de huidige situatie gestabiliseerd
kan worden.
Zulke klachten kunnen je in het dagelijks leven ernstig
hinderen. Laten we hopen dat het in elk geval lukt om
verdere achteruitgang te voorkomen. Veel sterkte
gewenst!
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Spreek van de week
Deze week nóg een spreuk uit Deventer. Op de grond bij de grote kerk las ik:
We verschillen van elkaar, om elkaar in balans te kunnen houden.
Vrienden
Een gedicht van Phil Bosmans over vriendschap, uit de map van Tsjikke Leenstra. Ernaast een foto die
Klaas van der Goot toestuurde. Een plant vol paarse bloemen, door sommigen als onkruid
beschouwd, maar heel fleurig. De plant draagt de naam prikneus, begreep ik.
Zonder vriendschap ben je heel arm
Iemand zonder vrienden
is een arm mens.
Je kunt ziek zijn,
tegenslag hebben
en dat is erg.
Maar het is gewoonweg ondraaglijk
als je niemand het
aan wie je het kunt vertellen.
Vrienden zijn er om alles mee te delen:
zorgen, moeilijkheden, vreugde,
arbeid, vrees, ideeën, plannen.
Voor echte vriendschap
moet je een tamelijk lange weg afleggen.
Je moet leren delen. Je moet leren geven.
Je moet ook leren ontvangen.
Wees eenvoudig.
Een hoogmoedige kan niet ontvangen.
Die blijft gesloten en verdord.
Vriendschap is een van
de grootste weldaden in het leven.
Phil Bosmans
Tot slot
Een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik
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