Zondag 31 oktober 2021
DANKDAG EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Dit jaar valt de Dankdag voor de Oogst op zondag 31 oktober. De diaconie wil de
jaarlijkse verkoop van oogstproducten weer laten plaatsvinden. Breng uw
eigen weck, ingemaakte jam of handwerkstukken mee. Of iets anders waar een
ander die het koopt plezier van heeft. De opbrengst van de jaarlijkse verkoop
gaat dit keer naar het Lilianefonds. Meer over dit fonds leest en ziet u op hun
website hier. Even naar beneden scrollen en je komt bij een filmpje dat meer
uitleg geeft.
Op deze Dankdag zijn we als gemeente verheugd dat we twee nieuwe
ambtsdragers kunnen bevestigen. Het zijn Sietse Visser en Eva Batelaan.
Tegelijkertijd nemen we afscheid van Niels Quartel, die zijn termijn er als
ouderling heeft opzitten. In KERKPRAAT 152 schreef Ds. Elise hier het volgende
over:

Geroepen om het vuur brandende te houden!

Bovenstaande afbeelding laat zien dat het de nodige voorbereiding en ook
doorzettingsvermogen kost om een vuurtje te maken. En als er dan eindelijk een
piep klein vlammetje te voorschijn komt, is het nog een hele uitdaging om die
vlam uit te laten groeien tot een echt vuur. Dan ben je nóg niet klaar, voor je het
weet dooft het. Nee, het is belangrijk het vuur goed in de gaten te houden:
voldoende lucht en ruimte te geven en natuurlijk te zorgen voor nieuwe
brandstof.
Geroepen om het vuur brandende te houden is de titel van dit stukje. Het
Pinkstervuur wel te verstaan! Paulus verwoordt het in zijn eerste brief aan de
gemeente in Korinthe als volgt:
4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende
dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van
bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen
teweegbrengt. 7 In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de
gemeente. (1 Kor. 12: 4-7)
Het vuur van het geloof leeft in en onder ons. Dat blijkt ook uit het bericht dat
Eva Batelaan en Sietse Visser de kerkenraad willen komen versterken. Reden tot
blijdschap en dankbaarheid!! We weten allemaal wel dat de bemensing van onze

kerkenraad helaas, net als in veel andere gemeenten, regelmatig een grote zorg
is. Nieuwe brandstof zal het vuur verstevigen.
En dat een goed bericht vaak als een lopend vuurtje gaat: op dit moment zijn er
met meerdere gemeenteleden gesprekken gaande over toetreding tot de
kerkenraad. Het is zo fijn dat wij elkaar weer allemaal na alle coronabeperkende
maatregelen kunnen ontmoeten. Vanuit die onderlinge verbondenheid voelen en
ervaren we dat in ieder van ons de Geest aan het werk is.
Op zondag 31 oktober zullen Eva en Sietse in het ambt bevestigd worden.
Helaas zal op deze zondag Niels Quartel terugtreden, in het oktobernummer van
Kerknieuws heeft Niels een stukje hierover geschreven. We danken Niels voor
zijn inzet en wensen hem en zijn gezin het allerbeste.
Namens de kerkenraad, Ds Elise Wijnands

