Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 12 februari 2021
In de ban van sneeuw en ijs, met stralend mooi weer… heerlijker kan het niet. Voor bijna iedereen in
het dorp is het genieten geblazen, hoewel onze wegbereiders/ijsmeesters er soms een nat pak voor
over moeten hebben. Maar het kriebelt, het bruist, iedereen is buiten en voor de zoveelste keer
bedenk ik me hoe blij we mogen zijn dat we hier in Gaastmeer wonen, met al dat moois direct om
ons heen. God is in deze natuur zó dichtbij. Natuurlijk werden er ook weer de prachtigste plaatjes
geschoten. Moeilijk kiezen, maar hieronder ziet u een mix van onze fotografen Attie Bak, Riny Visser
en Ludwine Andel. Verderop in de nieuwsbrief nog meer foto’s van hen.

Kletse en kuierje
Ludwine heeft al wat mooie wandelingen achter de rug, dus we gaan door met dit initiatief. Elke
dinsdag om 10.00 staat ze klaar onder het afdak van het dorpshuis, om een wandeling te maken en
ondertussen bij te praten met wie dat wil. Een gezonde en veilige manier om in deze tijd een goed
gesprek te kunnen voeren. Of u dinsdag nog zulke mooie sneeuwtaferelen kunt zien, is niet
waarschijnlijk, maar daarom zijn de wandelingen niet minder waardevol. Past het tijdstip u niet, bel
of app dan met Ludwine voor een andere afspraak.
Wel en wee
Ook Wander wil met dit mooie weer niet binnen blijven. U ziet hem hier
zitten voor Talma State in Heeg. We zijn blij dat hij alweer zover is dat hij
dit kan doen. Als het goed is, is zijn quarantaine inmiddels opgeheven.
Vanuit de kerk houden we contact met hem en met zijn familie, maar uw
kaartjes zijn zeer welkom. Nog een keer het adres: Talma State k. 33,
Tollewei 33, 8621 CX Heeg. Hou vol, Wander!
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Nu we het toch over quarantaine hebben… wist u dat de hele familie
De Boer van de Kaepwei in quarantaine is? Bij dochtertje Femke en
heit Gert is besmetting met het coronavirus vastgesteld. Ook mem
Anita en zoon Jalmar hebben klachten.
Extra vervelend is dat Femke nu haar vierde verjaardag (22 februari)
op een heel wat minder vrolijke manier moet vieren dan normaal het
geval zou zijn. Voorlopig kan ze niet naar school en er kan geen
bezoek komen. We dachten dat het leuk zou zijn als we Femke met
haar verjaardag allemaal een verjaarskaart sturen. Doet u mee? Stuur
uw kaart naar Femke de Boer, Kaepwei 10, 8611 JL Gaastmeer.

Second Sunday en 40-dagentijd
Aanstaande zondag, Valentijnsdag, is er weer een online dienst
vanuit IJlst. Het is dan Second Sunday, dus de dienst begint om
10.30 uur. Het belooft weer een aantrekkelijke en
laagdrempelige dienst te worden. Ik zag op de liturgie onder
meer dat er winterfoto’s te bewonderen zijn, gemaakt door
jongeren. Ludwine Andel zal aan de dienst meewerken en u
kunt zoals gewoonlijk weer meekijken via kerkdienstgemist.nl.
Volgende week woensdagavond is er om 19.30 een online
dienst in IJlst, omdat dan de 40-dagentijd begint. Vlak voor die
tijd krijgt u een nieuwsbrief met meer informatie, ook over de
40-dagentijd bij ons. Want ook al lijkt onze kerk onder het
spinrag schuil te gaan, als kerkgemeenschap gaan we wel weer
aan de slag!
Nog meer foto’s
Ik doe gewoon nog een rondje foto’s. Ze zijn veel te mooi om te laten liggen, maar als ik er pas mee
kom als de bloesems bloeien, slaan ze toch minder aan. De foto met de ski’s is gemaakt door
Ludwine, tijdens een langlauftocht(je) in het Heempark in Heeg. Later is ze zelfs nog een hele dag
gaan langlaufen in de Veluwse Alpen.
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Vrede
Ik schreef het al in het begin van de nieuwsbrief: het mooie weer, de sneeuw en het ijs zijn voor veel
mensen een opkikker. Je kunt er ook stil van worden, van zo’n vredige wereld. Wat nu als het altijd
zo vredig zou kunnen blijven? Wat kunnen we doen om dat dichterbij te brengen? Daar moest ik aan
denken toen ik dit gedicht in de map van Tsjikke Leenstra tegenkwam.
Jei dei oan dei
de frede nei;
dêr moatte wy nei stribje:
dat jong en âld
op hiel de wrâld
yn frede en leafde libje.
Mar dy’t soks wol
Ferwachtingsfol,
moat net in oar oerwinne,
mar earst teset
oer eigen hert
en by himsels begjinne.
Atze Bosch
Tot slot
Begin volgende week een volgende nieuwsbrief.
Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik.
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