Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 29 januari 2021
Ik begin even met een herinnering. Op vrijdag 5 februari om 20.00 start het online spel Sirkelslag
voor jongeren van 12-17 jaar. Speel het tegen andere jongeren of tegen je familie. Meld je uiterlijk
3 februari 12.00 aan op Online alternatief voor Sirkelslag op 5 februari | Jong Protestant
(protestantsekerk.nl)
Land verpacht
And now for something completely different1….. pacht! Zoals zoveel andere kerken en diaconieën in
het land heeft ook onze diaconie een aantal stukken land in eigendom. Een van die stukken land,
gelegen aan de Kaepwei, is sinds mensenheugenis verpacht geweest. Onlangs heeft de vorige
pachter de pacht opgezegd, en moest er een nieuwe pachter gevonden worden. De diaconie heeft
voor deze procedure de hulp ingeroepen van rentmeester Schrale uit Heeg. Op de linker foto ziet u
hem zitten, naast Gerlof Postma die een ponkje uit de kerk heeft gehaald. In het ponkje zitten vijf
buisjes, elk met de naam van een inschrijver. De rentmeester pakt één van de buisjes eruit, en
onthult de naam van de gelukkige, die het land mag pachten. Dat ziet u op de rechter foto. Zo, dan
weet u even hoe zoiets gaat. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is, is wat dit nu te maken heeft
met het werk van de diaconie. Welnu, voor de diaconie is de pacht een mooie jaarlijkse bron van
inkomsten, een aanvulling op de collecteopbrengsten en giften. Op deze manier is onze diaconie in
staat om elk jaar vele hulpprojecten te steunen, veraf maar ook heel dichtbij. Dat zouden we zonder
deze inkomsten nooit kunnen doen. De diaconie let erop dat het geld goed terechtkomt, bij
betrouwbare organisaties.

Online diensten in de Pieltsjerke in de Stille Week en met Pasen
Dat onze online diensten met kerst en oudjaar een succes waren, is al eens in de nieuwsbrief aan de
orde gekomen. Ook andere kerken melden dat online diensten eigenlijk altijd meer bezoekers
trekken dan fysieke diensten. Niet alleen in coronatijd, maar ook daarbuiten. En dat geldt ook voor
een fysieke dienst die live of later digitaal mee te maken is.
Vandaar dat we ons af zijn gaan vragen of ook onze kerk zo langzamerhand niet eens wat structureler
het digitale pad op moet gaan. Concreet: of we niet eens apparatuur moeten gaan aanschaffen om
als we dat willen zelf een dienst digitaal uit te zenden. We kunnen tenslotte niet altijd spullen van
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Voor de wat jongeren onder ons: dit is de tekst die Monty Python gebruikte in hun Flying Circus, als ze
overgingen op een nieuw onderwerp. Het is een gevleugelde tekst geworden, te gebruiken als je het over iets
nieuws wilt hebben maar niet zo snel een bruggetje kunt vinden.
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andere kerken lenen, ook al omdat zij vaak op dezelfde (hoogtij)dagen een dienst willen opnemen als
wij. Binnenkort bespreken we daarom een voorstel in de kerkenraad. We zijn van plan om in elk
geval in de week voor Pasen en met Pasen een dienst op te nemen. Dus ook al mogen we op dat
moment al fysiek naar de kerk, u kunt in elk geval twee vieringen ook digitaal meemaken.
Digitale vergaderingen
We zijn er best trots op. Behalve met digitale
diensten zijn we nu ook bezig met digitale
vergaderingen. Het is even een drempel, maar
met wat hulp van een jongere generatie lukt
het!
Zo kunnen we ondanks de lockdown toch vaart
blijven maken. Dat voelt heel goed.
Wel en wee
Minder goed nieuws over Wander. Afgelopen week moest hij vanuit zijn tijdelijke plek in Talma State
opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. Als ik dit schrijf, is hij daar nog steeds. Het gaat
inmiddels wel weer iets beter, maar het is niet bekend wanneer hij weer naar Talma State terug kan
gaan.
Een andere dorpsgenoot, die niet zo nodig met naam en toenaam in de nieuwsbrief hoeft, heeft
gelukkig een goed tussenbericht gekregen over de resultaten van zijn behandeling.
We leven van harte mee met hen en met anderen die een zware tijd doormaken.
Walk and talk – kletse en kuierje
Vorige week vertelde ik in de nieuwsbrief over het nieuwe initiatief van Ludwine. Met ingang van
afgelopen week is ze elke dinsdag om 10.00 uur te vinden onder het afdak van het dorpshuis om een
stukje te wandelen en bij te praten met wie dat wil. De eerste keer was direct al een succes. U hoeft
zich niet op te geven. Past het tijdstip u niet, dan kunt u een appje naar Ludwine sturen of haar
bellen voor een andere wandelafspraak. Doen!
Ik vroeg vorige week ook om ideeën voor een Nederlandse of Friese vertaling van de walk and talk.
Nou, we waren blij verrast met de inzendingen! De mooiste vondsten kwamen voorbij, zoals kuierje
en kletse, kletse en kuierje, een lopend gesprek en net stinne mar rinne.
Uiteindelijk heeft de jury gekozen voor kletse en kuierje: leuk
met die alliteratie (2x k) en net iets beter uit te spreken voor
niet-Friezen dan kuierje en kletse (dat natuurlijk wel exacter
de volgorde van het Engels aanhoudt). Het was voor de jury
moeilijk kiezen en daarom hebben we besloten alle inzenders
tot winnaar uit te roepen. Zij krijgen de prijs (nou ja, het
prijsje) komende week in de bus.

2

Werken op niveau
Zo langzamerhand gaat voor de
verbouwing van het lokaal de fase
van de afwerking in. Daarbij hoort
ook schilderen. En ja, voor het
plafond heb je dan een steiger
nodig. Ik kreeg er wat foto’s van.
Als u goed kijkt, ziet u links Willem
Wendelaar Bonga en rechts Jantje
en Yme Jansen aan het werk.
Geweldig. En wat komt het er fris
uit te zien allemaal.

Diensten vanuit IJlst
Voor de zekerheid haken we in elk geval de hele maand februari nog aan bij de gezamenlijke online
diensten van IJlst, Oudega en Gaastmeer. Ludwine is op 14 en 28 februari een van de voorgangers
daar. Mochten we al wel eerder weer bij elkaar kunnen komen, dan hoort u dat natuurlijk.
Iepenje my foar jo goedens
De Taizé-liturgie die we toegestuurd krijgen door Riny Visser en Ineke Feenstra, begint altijd met een
vast openingslied. Dit keer was het zelfs in het Fries (met voor de zekerheid een Nederlandse
vertaling). In al zijn eenvoud vind ik het een prachtige manier om met een viering te beginnen. U kunt
het lied beluisteren op https://www.ingoedehanden.management/OMA/Iepenje_my_foar_jo.mp3
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Afrikaans pelgrimsgebed
In de map van Tsjikke Leenstra vond ik dit indrukwekkende Afrikaanse pelgrimsgebed. Het is ook in
een gezongen versie beschikbaar: https://www.youtube.com/watch?v=34PYPYWmCS4 Ik heb er
twee foto’s naast gezet die niets met Zuid-Afrika te maken hebben, maar de tekst is tenslotte net zo
goed voor ons bedoeld. U ziet een mooie plek aan het Brekkenpaad (Riny Visser) en een
zonsondergang in de Lytse polder (Attie Bak).
Vader God, U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.
U ken my vreze en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak dy pad gelyk vir my.
Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis2.
Moeder God, U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.
U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekomst lyk
Ek het niks, U maakt my ryk
Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis.
Lied van de cd Kerse teen die donker (Kaarsen
tegen het donker) van Amanda Strydom, ZuidAfrikaanse zangeres

Tot slot
Volgende week weer een nieuwsbrief!
Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik
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Boardinghuis = gastenverblijf.
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