14 juli 2020

Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten
Kerkdiensten
Komende zondag (19 juli) zijn er diensten zijn in Mildam, Jubbega en in Oudehorne.
Alle diensten beginnen om half 10.
Bloemengroet!
Deze week zijn er bloemen gegaan naar Mw. R. Bosma – van der Veen uit
Oldeberkoop en naar de heer G. Mol uit Nieuwehorne.
De dankdienst voor het leven van Jeltje Uithoff-Broers is te bekijken en te beluisteren via de
website van de kerk: www.kerkjubbega.nl
Omtinken.
Hendrik de Vries (Schoterlandseweg 35, Katlijk) gaat momenteel door een pittige periode. Een
combinatie van hartritmestoornissen en onrustige bloedwaarden geeft veel onzekerheid en zorg. Heel
veel sterkte en moed gewenst, we hopen met jullie dat er gauw verbetering komt en meer rust en
zekerheid.

Inspiratie uit de Bijbel.
Prediker 8: 1 Wie heeft wijsheid? Wie kent
de verklaring van de dingen? De wijsheid
straalt de mens van het gezicht en
verandert strenge ogen in een milde blik.
Wijsheid zit volgens de Prediker niet zozeer in
veel weten of kunnen voorspellen hoe dingen
gaan. Niet in levenservaring (hoewel dat wel
helpen kan) en niet in intelligentie. Wijsheid is te
vinden in de manier waarop we naar dingen
kijken; de milde blik. We kunnen de toekomst
niet voorspellen. We kunnen een ander mens
niet in het hart kijken. We kunnen doen wat onze hand vindt om te doen en niet te streng zijn voor
elkaar.
Gebed: Goede God, wilt U met een milde blik naar ons kijken, in al ons zoeken naar een
goede manier om met de dingen die het leven op onze weg brengt om te gaan. En geef ons
de wijsheid om ook met een milde blik naar elkaar te kijken.
Gebedspunten: Bidt u mee?
 Voor mensen van kleur, jong en oud, die ervaren hoe ze anders beoordeeld worden door hun
uiterlijk en voor mensen die daar, bedoeld of onbedoeld de oorzaak van zijn.
 Voor de politici, die in deze lastige tijd voortdurend moeten zoeken naar wat de goede keuzes
zijn, om heel veel wijsheid.
 Voor de boeren, in hun strijd om het combineren van een duurzaam gezond bedrijf en een
duurzaam gezonde omgeving, om moed en wijsheid.
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