8 september 2020

Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten
Kerkdiensten zondag 13 september:
Mildam (11 uur): Voorganger: ds Piet Hulshof
Oudehorne: Viering Maaltijd van de Heer en afscheid van Johan Hofman als voorzitter en bevestiging
Klaas van der Tempel. Voorganger: ds Dingena Hasper
Jubbega (9:30 uur): Viering van de maaltijd van de Heer in de Beage. Voorganger: ds Piet Hulshof
Startzondag
De STARTZONDAG vieren we op 27 september in de middag! Hou de middag vrij! In de nieuwsbrief
van a.s. vrijdag leest u en lees jij er meer over.

Inspiratie uit de Bijbel. Lukas 17: 3,4 Stel dat een broeder of zuster iets verkeerds doet.
Vertel hem of haar dan wat hij verkeerd gedaan heeft. Als hij spijt heeft, moet je hem vergeven. Zelfs
als hij zeven keer op een dag iets verkeerds doet tegen jou. Als
hij dan ook zeven keer spijt heeft, dan moet je hem vergeven.’
Zo’n eenvoudige opdracht lijkt dit. Maar er zitten minstens vier
dingen in die geregeld misgaan. Het begint al met het gesprek
aangaan, zo vaak nemen we de ander iets kwalijk waarvan hij
of zij zich amper bewust is en zeker niet hoezeer het ons dwars
zit. Er bestaan ook onder broeders en zusters, jaren-oude ruzies
waarvan niemand meer weet waar ze over gingen! Rustig en
duidelijk uitleggen aan iemand waar hij of zij jou onrecht mee
heeft aan gedaan is vaak het begin van een oplossing.
Dan de spijt: zowel het hebben ervan, ook als je onbedoeld
iemand onrecht deed, én het vergeven, dus niet eindeloos
terughalen maar echt loslaten. En tenslotte de herhaling. Het wordt niet gemakkelijker als iemand het
keer op keer blijft doen. Maar sommige dingen zitten zo diep in iemands karakter dat het tijd kost en
steeds opnieuw spijt om het te veranderen.
Zo eenvoudig als deze opdracht van Jezus klinkt is hij zeker niet. Maar het is de basis onder een goede
relatie, met onze dierbaren én in de gemeente.
Gebedspunten: Bidt u mee?
 Om zegen voor de kerkenraden van de drie gemeentes die allen deze week samen komen.
Zegen ook voor de gaande en komende kerkenraadsleden in O/N en in Jubbega.
 Om wijsheid en bescherming nu het aantal Corona-besmettingen toch weer oploopt.
 Voor bewoners en verzorgenden in de verpleeghuizen, dat ze de rust en de ondersteuning
krijgen die ze nodig hebben.
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