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Nog een geslaagde

Vorige week konden we al vier geslaagden
melden, maar de lijst was nog niet compleet.
Deze week hoorde ook Siard van der Goot
van Fiskersbuorren dat hij is geslaagd.
Natuurlijk was er ook voor hem een certificaat
met felicitaties van de kerk en toebehoren.
Hulde aan alle vijf!

Wel en wee en vakantie
Alweer een tijd geleden kon u in de nieuwsbrief lezen dat
Ludwine veel last had van haar rug. Inmiddels is ze heel wat
onderzoeken en therapieën verder, maar de pijn is gebleven.
Een recente scan heeft uitgewezen dat de hernia (want dat is
de kwaal) is verergerd. En dus is ze nu doorverwezen naar de
neurochirurg. Tijdens dat consult zal de wenselijkheid van een
operatie aan de orde komen. Geen fijn vooruitzicht, maar zoals
het nu is, kan het ook niet blijven… Zó lang dag en nacht pijn.
In de derde week van juli weten we meer. Namens ons
allemaal: Wim en Ludwine héél veel sterkte gewenst.
O ja, ik moest er nog bij zeggen dat Ludwine wel zoveel
mogelijk aan het werk blijft. Tenzij ze met vakantie is natuurlijk,
en dat is het geval van 23 juni tot en met 10 juli.
Als u in deze periode een voorganger nodig hebt, meldt u zich
dan even bij Brechtje Dantuma of mij?
Terugblik afscheid Wim Andel als gemeentepredikant
Over Wim Andel gesproken: afgelopen zondag nam hij
afscheid als gemeentepredikant. Op de foto ziet u een
stukje van de kerk in Exmorra.
Een mooie dienst en een prachtig liturgisch bloemstuk met
Wim als rode roos te midden van gipskruidgemeenteleden. Van de kinderen kreeg hij handjes die
hem uitzwaaiden, en na de dienst waren er foto’s van zijn
loopbaan als predikant. Ludwine had de foto’s in het
geheim bij elkaar gezocht en vertelde er een fantastisch
verhaal bij.
Namens onze kerk hebben we Wim de felicitaties
overhandigd met een aanmoedigingspakketje, want we
hopen hem nog vaak bij ons in Gaastmeer te mogen
begroeten. Hij staat al diverse keren op ons preekrooster.
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Jubileum Houkje de Jong
We begrepen dat het jubileumsfeest van Houkje de Jong, die 40 jaar in Maeykehiem woont, heel
geslaagd was. Ludwine was erbij en had natuurlijk een cadeautje bij zich.
Van wie zijn deze beestjes?
Dit handschoenlammetje ligt al wekenlang in de
hal van de kerk, en de groene dinosaurus op zijn
rug inmiddels ook. Weet iemand wie de
rechtmatige eigenaar is of eigenaren zijn? Laat
het even weten. Dank!

Haag geknipt
Een grote ploeg mensen heeft
afgelopen maandagavond de
haag rond de kerk weer perfect
geknipt. Sommigen knipten met
een schaartje zelfs de kleinste
takjes weg… Op de linker foto
de veegploeg die de laatste
restjes groen opveegt. Op de
rechterfoto het bord waarop de
diensten worden aangekondigd.
Het was aan het oog
onttrokken, maar is na het
snoeien weer zichtbaar. We
rekenen nu natuurlijk op een
grote toeloop zondags.

Kerk op vakantie? Stuur uw foto op!
Ik kreeg een mooie foto toegestuurd van een kerk in Zweden.
Een van de komende weken zal ik hem plaatsen (deze week
hebt u immers al een foto van de kerk in Exmorra). Maar de
foto bracht mij op het idee om in deze nieuwsbrief een tijdelijk
rubriekje ‘kerk op vakantie’ te beginnen. Dus als u nu deze
zomer op een andere plek bent, met vakantie of op Tsjerkepaad
of wat dan ook, maak dan eens een foto van de plaatselijke kerk
en stuur die naar mij op. Verhaal erbij is mooi, hoeft niet
natuurlijk. En een oude foto is ook prima.
Kunnen we na afloop kijken of we onze eigen kerk toch nog
steeds de mooiste blijven vinden.

2

Wolsto komme
Hieronder leest u een aantal coupletten van lied 40 uit de Ionabundel. Een bekend lied denk ik. Ik
vond het in de map van Tsjikke Leenstra. Een samenzanguitvoering in het Nederlands kunt u horen
via wil je opstaan en Mij volgen - Bing video
De foto van de paarse bloemen is gemaakt door Attie Bak.
Wolsto komme en folgest my as Ik dyn namme rop?
Wolsto frjemde wegen gean, joust eigenwizens op?
Wolst dat elk Myn namme ken, is Myn leafde yn dy te sjen?
Wolst dat Ik ûntkymje kin yn dy en do yn My?
Wolst dyn eigen sin net dwaan as Ik dyn namme rop?
Wolsto soarch oan oaren jaan, joust eigenwizens op?
Wolst riskearje skande en skea, fijâns flaaikerij en kwea?
Listst My antwurdzje op in bea yn dy en do yn My?
Wolsto hâlde fan dyn ik as Ik dyn namme rop?
Wolst betwinge freze en skrik, joust eigenwizens op?
Wolst dyn leauwen hannen jaan en oan ’t wrâldfernijen slaan?
Troch Myn taasten, sjen en dwaan yn dy en do yn My?
Hear, Jo oantrún klinkt noch nei no’t Jo my roppen ha.
’K sil Jo folgje, eigenwizens docht der net mear ta.
Yn Jo selskip sil ik gean, dêr’t Jo leafdesstappen stean.
Sa kin ’k groeie en bestean yn Jo en Jo yn my.
Tot slot
Een hartelijke groet van de kerkenraad!
Anneke van Mourik
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