Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 29 december 2020
Online kerstviering was een succes!
We kunnen er nog steeds niet over uit: onze online
kerstviering, de eerste uit de geschiedenis (van De
Gaastmar dan), is 152 keer bekeken. Dat hadden we
nooit verwacht.
Natuurlijk hopen we vooral dat de kerstboodschap goed
is overgekomen, en gelukkig wijzen de reacties die we
hebben gekregen daar wel op.
Ook langs deze weg dank aan de organist Cees
Zeldenrust, het technische team Coby Joustra en Willem
Wendelaar Bonga en natuurlijk aan al degenen die er met
de engeltjes en kerstversiering voor hebben gezorgd dat
de dienst met prachtige foto’s kon worden omlijst.
Oudjaarsviering ook online
Inmiddels is ook de oudjaarsviering
opgenomen. Een korte liturgie is bijgevoegd.
Het thema is: Nieuwe keuzes maken. Het
wordt een ingetogen en viering, begeleid
door vrijwilligers (in dit geval Barbera
Kersbergen en Anneke van Mourik). De
viering duurt iets meer dan een half uur en is
vanaf 31 december 18.00 gedurende een
week beschikbaar op youtube.

De gemakkelijkste manier om te kijken is om te klikken op de link die u straks vindt op www.pkngaastmeer.nl . U kunt ook de code https://youtu.be/HXm7WiQ8KU8 of Oudjaarsavond viering
Gaastmeer - YouTube gebruiken. Of zoek in youtube op protestantsegemeentegaastmeer.
Aan het begin van de viering steken we in de kerk een kaars aan. Dat is een ritueel dat we ook met
elkaar kunnen beleven: zet naast uw scherm een kaars en lucifers klaar, dan ontsteken we allemaal
tegelijk het licht van Gods aanwezigheid.
Aan het eind van de viering laten we foto’s zien van dorpsgenoten en gasten die iedereen groeten en
het oude jaar uitzwaaien. Mis het niet!
Engeltjes
De engeltjes die in de kerk hingen of stonden, zijn door
veel mensen bewonderd. De meeste engeltjes zijn
inmiddels uitgevlogen en hebben onderdak gevonden bij
iemand die ze met liefde opvangt. De resterende engeltjes
zullen hun weg ook vinden. Iedereen nogmaals veel dank
voor het maken van al die artistieke, ontroerende of
grappige engeltjes, en voor het uitdelen ervan.
Graag noem ik nog even apart de namen van Marianne Zoetmulder en Ineke Feenstra, want jullie
hebben veel werk verzet om de engeltjes te verzamelen en te exposeren. Wat fijn dat jullie je met
zoveel enthousiasme wilden inzetten.
Eindstand

Bij het einde van het jaar hoort ook een eindstand. In dit geval de eindstand van onze actie voor de
inrichting van het lokaal. En die eindstand is…. € 7.980!! Wat een enorm succes, ook hiervoor
iedereen veel dank! Wat voelen we ons rijk met zo’n dorp. We houden u op de hoogte van wat we
zoal met het geld gaan doen en hopen dat ook velen van al dat moois kunnen gaan genieten.
Groet
Een van de zwaaiers die u aan het eind van de
oudjaarsviering zult zien, is Ulrike Arnold. Ze
stuurde ook nog deze foto als een groet aan ons
allemaal. Erg mooi gedaan en wat fijn dat we
ons op deze manier toch verbonden kunnen
voelen met mensen verder weg.

Licht gloort
‘Een cadeautje’, schrijft Attie Bak bij deze foto.
Nou dat vind ik ook. Ziet u wel dat het licht van
de zon de kaars aansteekt en zo blijft branden,
ook als het weer avond is? Of is het nu zo dat
het licht van de kaars dat van de zon aansteekt?
Attie stuurde nog twee schitterende foto’s,
maar die zien bij de oudjaarsviering.

Tijd
Ik sluit af met een passend oudjaarsgedicht
uit de map van Tsjikke Leenstra.

Eind deze week een nieuwjaars-nieuwsbrief!
Met een groet van de kerkenraad, Anneke
van Mourik

