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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 27 maart 2020 

 

 

 

Wat u hierboven ziet, is het liturgisch bloemstuk voor a.s. zondag 29 maart. Er hoort een hele mooie 

tekst bij: 

‘Het thema is "gedragen worden door anderen". We houden hoop op een betere tijd en we staan 

elkaar in liefde bij. De rode roos staat voor liefde en betrokkenheid; als het leven moeilijk is worden 

we gedragen door de onderlinge verbondenheid. De warrige takjes rond de roos laten zien dat het 

leven niet altijd volgens een strak plan verloopt, maar de klimop rond de steel staat voor trouw en 

vasthoudendheid. We zijn op weg naar Pasen!’ 

Kerkdienst 29 maart 

De dienst wordt opnieuw gehouden in de Mauritiuskerk in IJlst, nu met nog minder aanwezigen dan 

de vorige keer. U kunt de weer dienst volgen via www.kerkdienstgemist (beeld en geluid) of 

www.kerkomroep.nl (alleen geluid). Of klik op de link op onze website. Ik voeg de liturgie bij de mail. 

Ook de komende diensten, in elk geval tot en met 3 mei zullen vanuit de Mauritiuskerk worden 

uitgezonden. In het Ringblad dat volgende week uitkomt, vindt u alle informatie. De diensten van de 

Stille Week vindt u ook op onderstaande poster. 

  

http://www.kerkdienstgemist/
http://www.kerkomroep.nl/
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In deze periode collecteren we gezamenlijk voor het Rode Kruis, dat wereldwijd helpt om het 

coronavirus te bestrijden. U kunt uw gift overmaken op NL 48 RABO 0326 1042 67 t.n.v. de Diaconie 

Protestantse Gemeente IJlst. 

Volgende week woensdag of donderdag valt het Ringblad bij u in de bus. Veel van wat in deze mail 
staat, zult u daar ook lezen. Dat is niet te voorkomen. Sommige mensen zijn wel op het Ringblad 
geabonneerd maar ontvangen deze mail niet, of andersom. En we willen nu eenmaal graag dat 
iedereen geïnformeerd wordt. 

 

Palmpasenstokken 

Dit jaar geen optocht met Palmpasenstokken. Erg jammer natuurlijk. In de ring is een alternatief 

bedacht, dat we graag onder de aandacht brengen. Voor zover mogelijk hebben we ouders van jonge 

kinderen ook een persoonlijk berichtje gestuurd. Het alternatief luidt: als je zin hebt, maak dan thuis 

een mooie Palmpasenstok met bijvoorbeeld materiaal uit de tuin, zet jezelf met de versierde stok op 

de foto en stuur de foto naar ludwinevanhoeven@gmail.com. Om jullie op weg te helpen, kunnen 

ouders van Gaastmeerder kinderen in de kleuter- en basisschoolleeftijd hier bij de winkel voor elk 

kind een gratis broodhaantje afhalen. Het maakt dus niet uit of je kind wel of niet naar de kerk of de 

kindernevendienst gaat. De winkel doet er een kleurplaat en stiften bij. Alles zolang de voorraad 

strekt. Geen broodhaantje meer voorradig? Bel mij (Anneke van Mourik) even op 06 22 49 66 16 en 

misschien kunnen we nog iets regelen. Stuur de foto uiterlijk op vrijdagavond 3 april op. De foto’s 

worden verzameld en zullen een rol spelen in de ringdienst op Palmpasen. Wij zijn heel benieuwd! 

Kerk open 

Onze kerk is altijd open. Dat wist u al, maar misschien is het een idee om in deze tijd in de kerk 

gewoon even te gaan zitten en de verbinding met God te zoeken. Het liturgisch bloemstuk wordt elke 

week door Tjerie en Tryntsje vernieuwd!   

Jubilaris 

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer heeft aan ons aller Wander Bruinsma het 

Draaginsigne toegekend vanwege het feit dat hij meer dan 50 jaar lang onze organist is geweest. Heel 

erg jammer dat we dat nu niet kunnen vieren. Want hoeveel diensten zou hij wel niet hebben 

begeleid in al die jaren? En nooit was hij afwezig! We zijn Wander als gemeente bijzonder erkentelijk 

en juist daarom hadden we koffie met gebak en een toespraak in gedachten. Met overhandiging van 

het Draaginsigne en de bijbehorende oorkonde natuurlijk. We hebben besloten om de overhandiging 

op een later moment te plannen, maar Wander wel alvast op de hoogte te stellen. Anders zit er 

zoveel tijd tussen de toekenning en de uitreiking. Door middel van dit bericht weet u het nu ook, en u 

hoort de datum van de overhandiging nog.  

Paaskaarten 

U hebt massaal de paaskaarten beschreven en weer bij mij in de bus gedaan. Ik ga ze komende week 

naar de PKN sturen. Die verdeelt ze over de gevangenissen. Dat is nieuw dit jaar; tot nu toe stuurde 

iedereen de kaart zelf naar een gevangenis toe. Het bleek echter dat de ene instelling veel meer 

kaarten kreeg dan de ander, en dat is natuurlijk niet gewenst. Vandaar de nieuwe methode. Veel 

dank voor de paaswensen namens de gedetineerden, ze hebben er veel behoefte aan.  

 

 

mailto:ludwinevanhoeven@gmail.com
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De jaarrekeningen 

Op de gemeentejûn die gepland was voor 16 maart, zouden we de jaarrekeningen van de kerk en de 

diaconie vaststellen. Dat ging niet door. Om nu toch de jaarrekeningen te kunnen afronden, willen 

wij ze met de toelichting van Jan van Muiswinkel gaan rondsturen. U krijgt dan de gelegenheid om 

vragen te stellen. Als die naar genoegen beantwoord zijn, vragen we uw instemming met de 

jaarrekeningen. Op die manier kunnen we toch verder. 

Postzegels en kaarten 

Ik weet niet hoe het met u is, maar de combinatie van veel thuis zijn en voorjaar leidt ook bij mij tot 

schoonmaak- en opruimwoede. En dus ben ik maar eens aan mijn kasten begonnen. Ergens in een 

enveloppe kwam ik opeens een stapeltje hele oude ansichtkaarten tegen. Sommige onbeschreven, 

andere beschreven met nog postzegels van 1,5 cent erop… Ik heb alle kaarten in een bewaarbus 

gedaan en ik knoop er een oproep aan vast. Want de PKN wil nog steeds graag kaarten en (gebruikte) 

postzegels ontvangen! Die worden verkocht en de opbrengst gaat naar een zendingsproject. In de hal 

van de kerk staat een houten doos waar u ze in kunt doen. Voor de postzegels geldt: alle zegels zijn 

welkom, maar oude of bijzondere zegels zijn dubbel welkom. Voor de kaarten geldt dat alleen 

ansichtkaarten en kaarten van beroemde tekenaars als Rie Cramer en Anton Pieck verkoopbaar zijn.  

Nieuwsbrief nu met bijdragen van gemeenteleden 

Vanaf deze week gaan we de nieuwsbrieven uitbreiden met bijdragen van eigen gemeenteleden. We 

kunnen ons verheugen op onder meer foto’s, liederen, gedichten en gebeden. Prachtig dat we op 

deze manier toch met elkaar kerk in het eigen dorp kunnen zijn. We hebben sommige 

gemeenteleden persoonlijk benaderd, maar hopen op nog veel meer bijdragen. Dus wilt u 

meewerken, stuur mij dan uw bijdrage toe. Het kan van alles zijn: een filmpje van uzelf terwijl u iets 

voorleest of zingt, een filmpje van internet, de tekst van een gedicht, een foto en noem maar op. De 

enige voorwaarden zijn dat uw bijdrage past bij een nieuwsbrief van de kerk en dat u ermee akkoord 

gaat dat uw naam erbij wordt vermeld. Willem Wendelaar Bonga zal alle bijdragen ook op de website 

zetten. Een mooie reden om de website regelmatig te gaan bezoeken, want hij is echt heel mooi. 

We beginnen deze week maar gelijk en het is moeilijk kiezen uit alle bijdragen die ik nu al binnen heb 

gekregen. De foto hieronder is van Attie Bak en ze heeft hem de titel ‘Binnen blijven’ meegegeven. Je 

ziet een prachtige zonsondergang, maar wel door een hor voor een raam. Het is in deze tijd niet 

meer zo vanzelfsprekend dat we naar buiten kunnen. Tegelijkertijd zien we: Gods schepping is er 

wel!  

 

Over die schepping gaat ook het gedicht dat Froukje Hofstede toestuurde. 
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Het is stil....Moeder Aarde neemt haar plek weer in 

Vogels die fluiten, luider dan ooit, door de stilte beter gehoord. 
Ik zie mensen wandelen, nu de tijd is stil gezet,  
ik zie kinderen buiten spelen vol van pret. 
Ik zie mensen in rust, weg van het gehaast. 
 

Het werd tijd dat we tot stilstand kwamen. 
We raasden door als een trein die ontspoort, 
Er was geen contact meer met ons werkelijke zelf, 
Daar was geen tijd meer voor ingesteld... 
 

Moeder aarde komt nu tot rust, 
Minder auto’s, minder treinen, nog een enkele bus. 
Vliegtuigen staan aan de grond,  
De lucht krijgt weer lucht om adem te halen,  
Bomen de kans om de schade te laten dalen. 
 

Minder schepen op de zee die de oceaan verstoren. 
Vissen verlost van olie, er was al zoveel verloren. 
Schoon water is hier en daar al gezien, 
Het was tijd dat de natuur werd ontzien.... 
 

Rust en stilte is op ons neergedaald, wereldwijd zijn we tot stilstand gebracht. 
 

Hartverwarmend hoe mensen overal ter wereld elkaar proberen te steunen, 
“Hier heb je een schouder om op te leunen” 

 

“Kan ik je helpen” hoor ik nu veel meer onderling. 
Men klapt, stuurt hartjes of men zingt. 
 

Om de ander te bedanken voor hun tomeloze inzet, 
Waar voorheen nooit op deze harde werkers werd gelet. 
 

De ogen lijken open te gaan, bij ons allemaal, 
Wat we ooit voor lief namen is nu niet meer normaal. 
 

We worden eindelijk wakker geschud...met gedwongen rust. 
Om te ervaren hoe het is als moeder aarde je kust. 
 

We komen langzaam weer in het ritme van de natuur, 
We horen haar hartslag, het klinkt anders dan ons aangeleerde uur. 
 

Dit is werkelijk weer indalen, zodat het contact weer kan herstellen, 
Terug in de schoot gelegd, om je in sussende woorden te vertellen... 
 

“welkom terug, lief kind van de natuur”. 
 

Bron: Be-Loved 20 maart 

Genoeg om over na te denken, dacht ik. Graag tot de volgende keer, en Gods zegen toegewenst. 
Anneke van Mourik 
 


