Pastores komen en pastores gaan
Na u een Zalig Nieuwjaar te hebben
toegewenst, val ik maar gelijk met de deur in
huis…… In oktober 2022 ga ik met
pensioen. Ik bereik dan de
pensioengerechtigde leeftijd en maak van de
regeling gebruik om terug te treden. Een
weloverwogen keuze, overigens geen
gemakkelijke!
Het is inmiddels zes jaren geleden, in 2016, dat de toenmalige
bisschop van Groningen – Leeuwarden, Mgr. Gerard de Korte, mij
verzocht om te gaan werken midden onder u, in de Immanuelparochie
i.o, in Zuidoost-Drenthe. Ik kon toen niet vermoeden welk een mooie,
werkzame periode zou gaan aanbreken. Wat ben ik blij en gelukkig dat
ik de nieuwe benoeming destijds van harte heb aanvaard. Ik weet nog
als de dag van gisteren dat ik hartelijk werd ‘ingehaald’ in NieuwSchoonebeek. Ik wist niet wat mij overkwam. Gaandeweg raakte ik
vertrouwd en vond ik mijn weg binnen de vijf geloofsgemeenschappen
en kon ik gaan werken in uw dienst en in dienst van Kerk en Evangelie.
Wij, u en ik, samen Kerk-Zijn. Op 1 mei aanstaande word ik 66 jaar.
Ook voor mij komt dan in oktober het moment van loslaten en afscheid
nemen. Waarom? ‘Alles heeft zijn tijd.’ zegt Prediker.
Pastores komen en gaan. En alles heeft zijn tijd. Helemaal waar,
echter wel wat gemakkelijk gezegd want als het goed is, bestaat er
wederzijds vertrouwen en een onderlinge band, een wederzijdse
verbondenheid tussen parochianen en pastores. Ik heb dit in de
parochie Immanuel zo mogen ervaren. Daardoor werd het mij mogelijk
om in vreugde te werken, in verbondenheid met eerst pastoor Tjitze
Tjepkema en thans met pastoor Bernard Buit. Afscheid nemen doet
pijn en gaat niet zomaar.
Mijn afscheid komt nu nog niet. Werkzame maanden liggen in het
verschiet. U mag rekenen dat ik de gegeven tijd en ruimte zal benutten
in dienst van de zending en opdracht die ik destijds van de bisschop
heb gekregen.
Moge de goede God ons zegenen, bewaren en behoeden en mogen
wij elkaar tot zegen zijn, nu en in de tijd die komen gaat.
Van harte,
Frans J. M. Wielens diaken

