Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 13 september 2020
Een nieuwsbrief als er nieuws is, had ik beloofd. Nou, een prachtige startsnein en een al even mooie
eerste dienst in onze eigen kerk vind ik al nieuws genoeg. En dan heb ik het nog niet eens over de
verbouwing van het lokaal en over het wel en wee in het dorp. Dus maar snel weer achter de laptop
gekropen voor een nieuwe nieuwsbrief.
Droge kost
Maar ik begin met wat drogere kost: het
reserveren voor de kerkdiensten in de
Pieltsjerke. Gelukkig ging het bijna allemaal
goed in de eerste dienst op 13 september. Dank
voor ieders medewerking!
Toch herhaal ik nog even de spelregels, omdat
ik heb gemerkt dat daar behoefte aan is.

1. Het aantal plaatsen in de kerk is beperkt en daarom moeten we werken met een
reserveringssysteem. Dat voelt ongastvrij, maar het is niet anders.
2. Ging u vóór de lockdown (bijna) elke week naar de kerk? Dan heb ik voor u een reservering
voor elke week gemaakt. Daar hebt u een mail over gekregen. U hoeft dus verder niets te
doe, behalve u afmelden als u een keer NIET kunt komen. Dat is heel belangrijk. In de eerste
dienst op 13 september heb ik iemand moeten teleurstellen, terwijl er achteraf gezien plaats
was, omdat gereserveerde plaatsen onverwacht leeg bleven. Ik snap dat niemand het met
opzet doet, maar we moeten met zijn allen toch proberen de nieuwe discipline erin te
krijgen. NB. Mochten er op een zondag te veel reserveringen zijn, dan kan ik sommigen van
de vaste kerkgangers vragen om een keer een beurt over te slaan.
3. De andere kerkgangers van wie ik contactgegevens heb, heb ik een mail gestuurd met het
verzoek zich voor een of meer diensten aan te melden. Eerst tot en met oktober. Dat kunt u
voor de hele periode doen, of per keer. Als u zich maar uiterlijk op de vrijdag vóór de dienst
heeft gemeld (niet later dan 18.00 uur). Dank aan allen die dit hebben gedaan! Hopelijk ben
ik niemand vergeten te mailen. Hebt u gereserveerd maar kunt u niet komen? Meldt u zich
dan even af.
4. Kerkgangers van wie ik geen contactgegevens heb, moeten zich ook aanmelden. Dat staat op
het bord bij de kerk en op een brief die in de kerk ligt. Ik zal Willem Wendelaar Bonga vragen
het ook op de website te zetten.
Hebt u zich aangemeld en krijgt u geen bericht terug, dan is er plaats voor u. Tenzij ik een
computerstoring heb natuurlijk, maar daar gaan we maar even niet van uit.
Wilt u voor het aan- en afmelden alstublieft de mail gebruiken of Whatsapp (06 22 49 66 16) en
niet de telefoon? Een briefje in de bus of mij even aanschieten op straat kan ook. Heel veel dank!
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Startsnein 6 september
Bijna 50 mensen waren er op die
stormachtige ochtend van 6 september.
Een opkomst waar we trots op kunnen
zijn. Wat waren we blij dat we terecht
konden in de stal van de Flappercamping!
Wat kan iets mooi zijn zonder dat
daarvoor pracht en praal nodig is. Heerlijk
om weer te kunnen zingen met de
kopergroep van Concordia, om te
luisteren naar het lied dat Catharina
zong, de Bijbellezing door Barbara, de
gebeden, preek, zegen…

Aan het eind van de dienst kreeg Wander eindelijk het kerkelijk insigne voor 50 jaar organist-zijn
uitgereikt. Eindelijk, omdat een feestelijke uitreiking lange tijd door de coronamaatregelen en de
gezondheid van Wander niet mogelijk was. Het insigne was begin dit jaar al gearriveerd… Opmerking
van broer Eef: ‘een geluk dat het ding niet roest’. Piet Visser hield een fraaie toespraak en
overhandigde het insigne met oorkonde. Zelf kreeg Piet een toespraak met attenties omdat hij
afscheid nam als voorzitter van de kerkenraad en omdat hij bereid blijft ouderling van dienst te zijn
en te helpen in bijzondere situaties. We zijn heel erg blij met alles wat Wander en Piet voor de kerk
hebben gedaan. Het is gewoon te veel om op te noemen.
Ik mailde het al eerder: er staat een uitgebreide fotoreportage van de startsnein op onze website
www.pkn-gaastmeer.nl. Vooral kijken. En Attie dank voor de foto’s.
Na afloop van de dienst was het tijd om de – zelf
meegebrachte – koffie op te drinken. Sommigen
maakten er een knus gebeuren van.
Voor de kinderen waren er spelletjes, maar ook op de
camping zelf viel genoeg te beleven. Zie de foto’s!
Iedereen kreeg een zonnebloem mee naar huis als
teken van hoop en kracht.
PS. Als ik het goed begrepen heb, mist iemand een
leesbril sinds de startsnein. Iemand een leesbril
gevonden?
Rechtzetten
Ik maak even van de gelegenheid gebruik om iets recht te zetten. Het gaat over de openluchtviering
van 16 augustus. In de nieuwsbrief had ik iedereen bedankt dacht ik, maar is het u wel opgevallen
dat op die ochtend ook de kerkklok feestelijk luidde? En dat had ik helemaal niet vermeld. Bij dezen
alsnog, met dank aan de koster die dit voor zijn rekening heeft genomen!
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Eerste dienst in de Pieltsjerke
U mag van mij weten dat ik het best spannend vond. Zou het allemaal wel gaan zoals we hadden
uitgedacht? En vooral: zou u nog wel komen?? Je hoort van zoveel kerken dat kerkgangers het voor
gezien houden….
Gelukkig was u er en ging alles goed. En wat een indrukwekkend moment, toen we weer echt in onze
kerk startten. Een heel mooie dienst, hoorde ik van veel mensen. Indrukwekkende woorden van ds.
Y. Slik en orgelspel van Cees Zeldenrust dat precies aansloot bij de preek (een lied dat bekend is
geworden door Nana Mouskouri, helaas kan ik met geen mogelijkheid meer op de titel komen). En
hebt u wel gezien hoe schoon de ramen zijn? Dat hebben de zwaluwen vast niet zelf gedaan. Ik heb
zo’n vermoeden wie het wél is geweest.
Heel bijzonder was het dat ds. Slik als intochtslied Psalm 84 had gekozen. Bijzonder, omdat die psalm
ook het intochtslied was in de laatste dienst voor de lockdown. Daar kun je een teken in zien. We
geven niet op, we gaan door met wat we belangrijk vinden!
We kregen een paar goede tips om het de volgende keer nóg beter te doen met de coronaregels,
veel dank daarvoor.
Verbouwing lokaal
Het lokaal is hélemaal leeg. De inpakploeg heeft vrijdag 11 september alles ingepakt en de
verhuisploeg heeft de zaterdag erna alles verhuisd. Willem van Berkum heeft zijn schuur ervoor
beschikbaar gesteld (dank!). Foto’s vindt u op de website, of de Facebookpagina van Dorpsbelang.
De kerkrentmeesters hebben direct maar even de linkerhelft van het plafond eruit gesloopt en je
kunt het mooie houten plafond zien. De komende week gaat de sloopploeg aan de slag, en daarna de
timmerploeg enzovoorts.
Er is nog veel hulp van vrijwilligers nodig. Geef u
even op bij Klaas Brouwer als u hem ziet, of per
mail via klbrouwer@gmail.com. Of spreek een
van de andere kerkrentmeesters aan.
Slopen, graven, timmeren, schilderen, inrichten,
schoonmaken, cateren, u kunt het zo gek niet
bedenken of er is behoefte aan.

Wel en wee
We schrokken allemaal van het bericht dat lytse Hylke Hoogterp in het ziekenhuis moest worden
opgenomen en daar een aantal dagen moest blijven. Wat een heftige tijd voor hem en voor Pieter,
Annalies en verdere familie. Pieter sliep bij Hylke in het ziekenhuis, en dat terwijl elk moment een
nieuw klein Hoogterpje geboren kon worden. Gelukkig is Hylke inmiddels weer thuis en is de oorzaak
gevonden, maar hij is erg verzwakt en zal nog flink moeten aansterken. We hebben voor hem
gebeden en blijven dat doen.
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We weten dat anderen in het dorp naaste familie hebben verloren of waken bij dierbaren die erg ziek
zijn. We bidden ook voor hen.
Deze rood/paarse fuchsia stond altijd in de tuin
van mijn ouders, want mijn moeder hield van
fuchsia’s en kweekte de mooiste exemplaren.
Toen het huis werd verkocht, heb ik de fuchsia
meegenomen. Van de zomer is hij weer gaan
bloeien, met uitbundige kleuren. Net alsof hij
wil zeggen: het is niet uit, echt niet. Je kunt nog
steeds genieten van wat je moeder gedaan
heeft. Kijk maar.
Misschien dat die gedachte ook anderen kan
steunen. Door Gods kracht. Laten we proberen
elkaar deze weg te wijzen.

Gedicht
Het gedicht uit de nieuwste Taizéliturgie (toegestuurd door Riny en Ineke) sluit hier prachtig bij aan.

Tot slot: activiteiten
Binnenkort willen we weer starten met in elk geval de gespreksgroep en de eetclub. Zodra de data
zijn vastgelegd, hoort u er meer van.
Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik
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