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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 4 april 2020 

De vierde nieuwsbrief alweer (ook al noemden we hem de eerste keer nog niet zo). Ook in april 

zullen we niet bij elkaar mogen komen. Ik merk om mij heen in het dorp dat het er niet gemakkelijker 

op wordt allemaal. De rek raakt er wat uit; de grenzen van het geduld en de creativiteit lijken soms 

bereikt. Maar laten we alsjeblieft volhouden. Ter wille van degenen die extra risico lopen bij een 

besmetting. Ter wille van de zorgmedewerkers, ook in ons dorp, die het zich niet kunnen permitteren 

om er genoeg van te krijgen. Laten we volhouden en elkaar helpen om onze verantwoordelijkheid te 

nemen. 

De komende week is het de Stille Week voor Pasen. Ervaren we dat als een extra last dit jaar? Het 

zou zomaar kunnen. Er is al zoveel treurnis en dan dit ook nog. Maar ik vind dat de Stille Week juist 

nu troost biedt. Wat Jezus voor ons doet, overstijgt alles. Zóveel liefde voor ons, dat is bijna niet te 

geloven. En daar mogen wij in schuilen. Het gedicht dat aan het eind van deze nieuwsbrief staat, 

verwoordt het zo: ‘Er is een groter geheel dan onze kleine wereld’. We voelen ons misschien wat 

opgesloten (hoewel we in Gaastmeer natuurlijk nog niet eens mogen mopperen), maar Jezus bevrijdt 

ons met Zijn liefde. 

In de komende week zullen we meerdere korte nieuwsbrieven rondsturen, passend bij het karakter 

van elke dag in deze bijzondere week. Houd dus uw mail in de gaten!  

Kerkdiensten 

En ik maar oproepen om de kerkdienst in IJlst live mee te beleven via internet…. Blijkt de dienst op 

29 maart helemaal niet op beeld te zijn opgenomen! Jammer voor degenen die tevergeefs achter de 

pc zaten om half tien, en fijn voor degenen die even de zomertijd waren vergeten en een uur te laat 

waren. De dienst is nog wel te beluisteren via kerkomroep.nl. 

Inmiddels is het euvel verholpen en op Palmpasen verwachten we u weer om half tien achter het 

scherm. De liturgie is weer bijgevoegd. In de dienst worden foto’s getoond van kinderen uit de ring 

met hun palmpaasstokken. We zijn benieuwd of er ook kinderen uit Gaastmeer bij zijn. De meeste 

kinderen hebben in elk geval wel een broodhaantje opgehaald bij de winkel, en er is naarstig gezocht 

naar stokken van vorig jaar, begreep ik.   

 Alle diensten van de Stille Week staan op onderstaande poster. Het wordt anders dan anders, maar 

het wordt niet minder mooi. 
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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 voor het Rode Kruis overmaken op NL 48 RABO 0326 1042 

67 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente IJlst. 

Spaardoosjes 

We kregen de vraag hoe het nu verder moet met de spaardoosjes, nu we ze met Pasen niet mee 

kunnen nemen naar de kerk. Ons eerste verzoek: spaart u de komende week alstublieft gewoon 

door. We helpen dit jaar Jantina Reijenga die een duofiets wil aanschaffen voor haar gasten.             

De zorgboerderij is nu natuurlijk gesloten; maar wat zou het mooi zijn als de gasten van de 

zorgboerderij straks niet alleen weer naar Idzega kunnen, maar ook nog eens op een gloednieuwe 

duofiets van de omgeving kunnen genieten.  

We willen ondanks de gewijzigde omstandigheden vasthouden aan Pasen als de datum waarop we 

deze spaaractie beëindigen. We vragen u dus om met Pasen: 

• ófwel het gespaarde bedrag over te maken op de bankrekening van de diaconie, dat is         

NL 50 RABO 03 26 12 23 70 t.n.v. de heer Klaas van der Goot; 

• ófwel het gespaarde geld in een enveloppe te stoppen en in de bus te doen bij Klaas of bij 

mij (Anneke). 

De eerste manier is natuurlijk in deze tijd het veiligst; coronavirussen houden van contant geld. 

De jaarrekeningen 

Er zijn al enkele vragen en opmerkingen binnengekomen over de jaarrekeningen. Veel dank 

daarvoor! U kunt vragen en opmerkingen nog kwijt tot en met 4 april, door een mail te sturen naar 

anneke@marsicht.frl.  

Lief en leed 

In het Ringblad heeft u het al kunnen lezen (hoewel het bij mij op dit moment nog niet is bezorgd): 

Eelco en Jeltje Leenstra zijn op 5 april 12,5 jaar getrouwd. Ondanks alles een mooie dag toegewenst 

en Gods zegen over nog vele jaren samen! 

Attie Bak is ziek thuis, alweer een paar weken en het wil maar niet opknappen. Attie heeft ons 

gevraagd om de volgende boodschap in de nieuwsbrief op te nemen, een boodschap van  

‘persoonlijke dankbaarheid niet alleen binnen onze mienskip maar ook daarbuiten’. Ze schrijft: ‘Ik 

word zo verwend door iedereen in welke vorm dan ook: bloemen, chocolade-eitjes, fruit, soep en 

ander eten, kaarten, knutselwerkjes, tijdschriften, telefoonberichten etc. En de fantastische service 

van Lars en Rudy Bouma van de dorpswinkel die al twee weken de boodschappen bij mij 

thuisbrengen. Echt top! Ook wil iedereen wel wat voor mij doen, zo lief. Ik ben niet alleen, ik ben een 

gezegend mens. Dank jullie wel! Hartverwarmend!’. Dank je wel Attie voor deze net zo 

hartverwarmende woorden. Wij bidden voor een spoedig herstel! 

Wie onze gebeden op het moment ook hard nodig heeft, is Dieuwke van Netten. Ze is heel lelijk ten 

val gekomen. De operatie is gelukkig goed geslaagd, maar ze kan voorlopig niet naar huis terugkeren. 

Als het goed is, gaat ze vandaag naar Bloemkamp in Bolsward voor een revalidatietraject. We 

begrepen dat ze de moed erin houdt, maar het is zeker in deze tijd heel zwaar om in een 

verpleeghuis te moeten zijn. Niemand die op bezoek komt terwijl je dat juist zo nodig hebt.  
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U hebt in het Ringblad misschien ook gelezen dat Feike Wiegersma, de (schoon)vader van Douwe en 

Betty, niet meer thuis kon wonen. Ook hij is nu in Bloemkamp, en het is de bedoeling dat hij daar 

blijft wonen. We wensen hem, zijn vrouw Siepie, Douwe en Betty en de verdere familie heel veel 

kracht toe.  

Bijdragen uit het dorp 

Vorige week heette deze rubriek nog ‘bijdragen van gemeenteleden’ maar we krijgen ook bijdragen 

binnen van anderen die zich bij ons betrokken voelen. Beter kan het toch niet?  

Allereerst even een correctie. Bij de foto van Attie Bak schreef ik dat het ging om een zonsondergang. 

Maar het bleek een zonsopgang te zijn. Nog veel mooier eigenlijk.  

De volgende foto is ook van Attie.  

 

Ze schrijft erbij:  

Beweging in de lucht 

Beweging over de hele wereld 

Het boerenbedrijf dat doorgaat met zijn werk 

De boom geeft rust.... 
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De tweede bijdrage is een prachtig gedicht dat is toegestuurd door Ineke Feenstra en Riny Visser.  

Maar de lente wist het niet 
 
De straten leeg, de winkels dicht, geen spitsverkeer. 
Over de hele wereld gingen landen op slot. 
Het was surrealistisch… 
 
Maar de lente wist het niet. 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen 
En de zwaluwen kwamen terug. 
 
Er was quarantaine. 
De ziekenhuizen draaiden overuren. 
Onzekerheid of deze het aan zouden kunnen 
Zorgpersoneel raakte uitgeput 
 
Maar de lente wist het niet 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen 
En de zwaluwen kwamen terug 
 
En toen gingen mensen elkaar helpen 
Gepensioneerden kwamen terug werken in de zorg. 
Opa’s en oma’s skypten zich suf met hun kleinkinderen. 
Er waren veel warme initiatieven 
 
Maar de lente wist het niet 
En de bloemen bleven bloeien 
En de zon scheen 
En de zwaluwen kwamen terug 
 
Er is een groter geheel dan alleen onze kleine wereld. 
Een groter geheel dat onderdeel is van de schepping. 
Dat grotere geheel heeft met God van doen. 
En op de zevende dag rustte hij.   
 

Heel mooi daarbij passend is de derde bijdrage, de laatste voor deze week. Kent u het lied ‘Ik zou wel 

eens willen weten’ van Jules de Corte? Ook daar klinkt verbazing door over wat de schepping ons laat 

zien. Klaas van der Goot zingt het lied voor u. Beluister het lied via de link op onze website                   

www.pkn-gaastmeer.nl, nieuwsbrief van 4 april.   

 

Met een groet namens de kerkenraad,  

Anneke van Mourik  

http://www.pkn-gaastmeer.nl/

