Florida de Kok neemt afscheid van Ruimzicht Is de mail onleesbaar? Bekijk 'm online.

Op de grens van oud
naar nieuw

Lieve groeten

Voor alles is een tijd,
en dus ook om
afscheid te nemen.
Per 1 februari verlaat
ik Ruimzicht om aan
een nieuwe uitdaging te beginnen. Op die datum
maak ik de overstap naar de Protestantse Kerk om
er als Programmaleider Vitale Roeping aan de slag
te gaan. In deze, ook voor de Dienstenorganisatie
nieuwe, functie houd ik me bezig met (het beleid
t.a.v.) predikanten, kerkelijk werkers en pioniers
zodat zij met vrucht en vreugde kunnen werken.
Ik heb er zin in, voel me vereerd en vind het ook
echt een uitdaging.
Als ik eind januari de deur achter me dicht trek, ben
ik 12 jaar predikant bij Ruimzicht geweest. 12 jaar!
Dat had ik niet kunnen voorzien. Maar zoals dat
gaat: van het een komt het en ander en er is altijd
wel wat te doen.
Terugblikkend weet ik niet waar ik moet beginnen.
Ik zie gezichten, denk aan gebeurtenissen, het zijn
er zoveel, en ben dankbaar voor het vertrouwen
dat mij werd gegeven, vertrouwen dat jij en u mij
gaf.
Ruimzicht wens ik toe dat het blijft doen waar het
voor staat en goed in is, namelijk studenten laten
samenleven in convivia en (aanstaande)
predikanten ondersteunen in werk of studie. Mijn
gebed is dat het gezegend wordt en tot zegen zal
zijn.

Ik geef je
lieve groeten mee
groet liefdevol elkaar
in een tijd van eenzaamheid
tot zegen hier en daar
geroepen
om te dienen
waar Hij ging kan jij gaan
de ander
hoger achtend
gelijk Hij heeft gedaan
ik geef een zee
van groeten mee.

Vrij naar Romeinen 16:1-16

Woorden die spreken

'Ehm, Florida, voor je
vertrekt.... zou ik nog
verlenging kunnen
aanvragen?
een bewoner

Het afscheid gebeurt, gezien de maatregelen, in
kleine kring. Wie nog iets kwijt wil mag mij natuurlijk
mailen (fahadekok@ruimzicht.nl., tot 21 januari)
Ondertussen gaat het werk gewoon door! Over hoe
nu en hoe straks vertelt de voorzitter in zijn bericht.
Ik wens u en jou alle goeds toe.
Kop Hieps!
Florida de Kok

A toi la gloire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Verzonden met

