Protestantse Gemeente Boxmeer
Nr 17 Praatjes van uw predikant

Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn
opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 ’s middags om 15.00 uur als
predikant aan de Protestantse Gemeente van Boxmeer worden verbonden. Mij is
gevraagd haar in dat ambt te bevestigen en haar aan de gemeente te verbinden. Dat doe
ik met vreugde en vol dankbaarheid.
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Het was op 27 oktober 2013 een volle kerk en een warm en waardig afscheid. Het
grootste geschenk was die volle kerk. Dit werd bevestigd in het
eenvoudige hartelijke dankwoord van onze voorzitter, dat me goed
deed. En dan was daar die prachtige bloemenhulde, ja, meer dan
één bloemenhulde! Zeer bedankt!
Zoals ik al in de Gemeentebrief schreef, heb ik het als een knipoog
van boven ervaren, dat ik twee jaar en acht maanden met jullie in
Boxmeer heb mogen optrekken. In 2010, toen ik afscheid nam van
het predikantschap van Venlo, was ik beslist nog niet aan mijn
emeritaat toe. De situatie in de Protestantse Gemeente Boxmeer
was toen inderdaad niet prettig. De losmaking was akelig voor
iedereen en het sloeg de sfeer dood. En toch kwam jullie vraag voor mij persoonlijk
toen wel als een geschenk uit de hemel.
Ik heb altijd in roeping geloofd en ben daarin door onzelieveheer nooit beschaamd
geworden. En nu vindt een nieuw predikantsgezin weer een eigen plek in Boxmeer.
Daar ben ik heel blij om en ik vind het erg fijn om ds Marise Boon op 3 november aan
de gemeente van Boxmeer te mogen verbinden. Een klein stukje apostolische
successie…. (ach ja, dat zo te zeggen, dat hoort wel een beetje bij mij, het is sinds mijn
bestudering van het LIMA-rapport een stukje van mezelf geworden). Ik heb er van
genoten jullie allemaal te leren kennen en deze jaren met jullie te mogen omgaan.
Bij mijn afscheid werd ook nog ik verblijd met een prachtige geschenkuitgave van het
Nieuwe Liedboek. Het is ook inhoudelijk een echte
aanwinst. Daar hoop ik in de toekomst nog heel veel
plezier van te beleven. De kerkenraad heeft nu
besloten om op de eerste zondag van de Adventstijd
het nieuwe Liedboek ook in Boxmeer in gebruik te
gaan nemen. Maar dat hoort u allemaal nog wel.

En verder was daar natuurlijk de grootse gift, die ik mocht ontvangen voor het Albert
Schweitzer Bejaardentehuis in Boedapest. Door een tamelijke kleine gemeente als de
onze werd maar liefst 1000,-Euro opgebracht en daar kwam
later nog een tientje bij, dat mij
persoonlijk ter hand werd gesteld.
Uit andere bron had ik al eerder
200,-- Euro voor het Albert
Schweitzerhuis gekregen, dus dat
maakt samen 1210,-- Euro. In
november reizen we weer naar
Boedapest, en dan zullen we de
mensen daar er heel blij mee
maken. Dat weet ik zeker Allen
die hun bijdrage hiervoor hebben
gegeven: Heel hartelijk dank namens het Albert Schweitzerhuis!

Heel bijzonder is ook het boek, dat de jeugd voor mij heeft samengesteld.
Wie het initiatief genomen heeft weet ik niet, maar iemand heeft
verzonnen om Kindernevendienst en Jeugdkapel een herinnering
aan mij te laten opschrijven op voorgedrukte bladen met onze kerk
erop, een foto van alle kinderen en de leiding en een goede wens.
Gisteren, tijdens de kerkdienst had ik dat niet zo gauw gezien,
maar eenmaal thuis heb ik er van genoten. Er staan prachtige
tekeningen in en ook andere creaties en veel goede wensen.
Als ik mezelf zou moeten typeren, zou ik nooit op het woordje ‘leuk’ gekomen zijn,
maar toen aan de kinderen gevraagd werd of ze een herinnering aan mij wilden
opschrijven zeiden ze opvallend vaak, dat ze wat ik gedaan had, ‘’leuk” hadden
gevonden. Nou, dat vind ik een groot compliment en ik beschouw dit mooie boek nu als
MIJN PRAKTIJK-DIPLOMA DOMINEE, dat ik in Boxmeer heb gehaald.

Ik zie op de Boxmeerse tijd terug als een rijke tijd, waarin ik ook weer veel nieuwe
dingen heb geleerd, zoals het zelf maken van een PowerPoint (na een jaartje Boxmeer),
het omgaan met de beamer en niet te vergeten het maken van deze Praatjes. Allemaal
dingen die ik voor die tijd nog nooit had gedaan.
Het werk was boeiend en veelzijdig. Ik heb veel
mensen leren kennen en heel veel verhalen
gehoord. Ik heb een aantal uitvaarten mogen
verzorgen, ik heb een huwelijk mogen inzegenen,
maar een doop is er in ‘mijn’ tijd in Boxmeer niet
geweest, hoewel er wel kinderen geboren waren
in gezinnen, die aan de rand van de kerk geraakt
zijn. Daar is de mogelijkheid van de doop ook wel
ter sprake geweest, maar het is er niet van gekomen. Daarom heb ik het laatste half
jaar het sacrament van de heilige doop opzettelijk herhaaldelijk aan de orde gesteld in
themadiensten. Want dingen, die je niet meer geregeld meemaakt kunnen toch wel
eens een beetje gaan wegzakken. En ik hield niet op aandacht te vragen voor het
Heilige. Ik vroeg jullie geregeld om niet op het allerlaatste moment in de kerk te
verschijnen, zodat je je ook wat innerlijk kunt voorbereiden op het heilige, dat komen
gaat, maar dat hielp niet zo veel. Ik vroeg ook aandacht voor de heiligheid van het
Woord (niet van mijn woord), en voor de heiligheid van het avondmaal en van het
gebed des Heren, het Onze Vader. Het heilig avondmaal is meerdere keren onderwerp
van bespreking geweest in de kerkenraad, zowel qua vorm als ook inhoudelijk. En dan
de liturgische tafel, waar je niet zomaar alles lukraak al of niet gekreukeld op plaatst.
Nu is mijn werk gedaan en mijn tijd om te gaan gekomen. Ik spreek mijn dank uit aan
de kerkenraad, aan het moderamen en aan jullie als Protestantse gemeente Boxmeer
voor het in mij gestelde vertrouwen.

Leuke verhalen voor de kindernevendienst

Ik heb de samenwerking met jullie allemaal ervaren als zakelijk en toch warm,
waarbij niets onder stoelen en banken werd gestoken, maar we samen hebben gezocht
naar wat het beste is voor de gemeente. En nu breekt er weer een nieuwe tijd aan met
ds Marise Boon en dat is goed. Mijn gebed is, dat Gods Geest in Boxmeer mag blijven
waaien en dat de gemeente in de toekomst zal groeien en bloeien.
Tenslotte geef ik nog graag het knotsgebed door, dat iemand zo vriendelijk was mij toe
te sturen. Het knotsgebed is een heel prettig positief gebed.

Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed,

Leuke kerkdiensten

Dit is ook nog een hele mooie :
Mijn herinnering aan u :

Oud

Een aardige mevrouw, die bootjes vouwde op de kindernevendienskampdag

Ja, zo is het. Doei.
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God,Vaya con Dios en Adieu.
Au revoir.
Ik hoop, dat u ook deze laatste keer weer genoten hebt van mijn praatjes
Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed

ds Margriet Gosker

