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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 19 februari 2021 

 

De laatste resten ijs komen aangedreven vanuit de 
Fluessen… Maar het is in elk geval weer droog na een week 
met regen, smeltende sneeuw en veel strooizout. De zilte 
lucht zat voortdurend in mijn neus. Op een gegeven 
moment heb ik serieus overwogen om zeewier te gaan 
kweken. 
 
Hoe dan ook, we staan weer aan het begin van een 
bijzondere tijd: de tijd van de voorbereiding op Pasen. In 
de online dienst in IJlst afgelopen woensdag zei ds. Dussie 
Hofstra het als volgt: de 40-dagentijd is de tijd om weer 
contact te maken met God, met je medemensen en met 
jezelf. Heel mooi samengevat. 

 

Even repeteren: kalender, spaardoosje en boekje 

In de extra nieuwsbrief van 16 februari ter gelegenheid van Aswoensdag – het begin van de 40-

dagentijd – kon u lezen over de 40-dagenkalender, de spaardoosjes en de boekjes voor de kinderen. 

De kalender bevat teksten en vragen ter overdenking en de spaardoosjes zijn bedoeld om geld te 

sparen voor het project dat we willen steunen: een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. 

Zwarte kinderen in Pretoria groeien vaak op in slechte buurten, met veel vuilnis, geweld, drugs en 

prostitutie. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kinderen met onderwijs en biedt 

hen een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden.  

U krijgt een kalender en een spaardoosje in de bus, vergezeld van een brief met toelichting.  

De kalender staat ook op onze website 
www.pkn-gaastmeer.nl. U kunt elke dag 
een nieuwe tekst aanklikken.  
Het boekje Levensweg is uitgereikt aan 
gezinnen met jonge kinderen. 
Sommigen hebben er zelfs twee 
gekregen, begreep ik. In het boekje 
staat onder meer elke week een 
opdracht. Foto’s van de resultaten kunt 
u toesturen aan Ludwine of mij. In de 
diensten in IJlst zal er regelmatig 
aandacht voor zijn! 

  

 

Paasgroetenactie: lever uw kaarten uiterlijk 4 maart in!  

Ook dit jaar willen we weer meedoen aan de Paasgroetenactie. We brengen een Paasgroet aan 

gedetineerden in Nederland door hen een kaart te sturen. De ervaring leert dat het de 

gedetineerden enorm goed doet dat er mensen zijn die ondanks alles aan hen denken en die hen een 

wens meegeven voor een betere toekomst, omdat zij net als alle anderen mogen staan in het licht 

van de Opgestane Heer. 

De kaart van dit jaar is ontworpen door vrouwen uit de penitentiaire inrichting Nieuwersluis. Het 

thema is ‘verbinding’.  

http://www.pkn-gaastmeer.nl/
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Omdat de kaarten dit jaar over de gevangenissen worden 
verdeeld door de PKN, moeten ze al vroeg weer worden 
ingestuurd. Daarom brengen we komende week al de kaarten 
rond bij degenen die ook andere jaren hebben meegedaan. Ieder 
adres ontvangt twee dubbele kaarten.  
 
U weet hoe het gaat: 

• Schrijf een Paaswens op de kaart waarop staat ‘Aan een 
geliefd gevangen medemens’. Voor alle zekerheid: die 
aanhef komt niet van ons. 

• Laat de andere helft van de dubbele kaart leeg; daarmee 
kan de gedetineerde een groet sturen aan zijn familie. 

• U hoeft geen postzegels te plakken. 

• Doe de kaarten vervolgens bij mij in de bus of stuur een 
mail naar anneke@marsicht.frl, dan kom ik ze halen. 

• Doe dat uiterlijk donderdag 4 maart. 

• Ik stuur dan op 5 maart de kaarten in één grote envelop 
naar de PKN. 

 

Liturgische schikking Aswoensdag 17 februari 

 

 

 

 

U had nog een foto tegoed van de liturgische schikking die op Aswoensdag in de kerk in IJlst stond. 

Die ziet u links. Rechts ziet u Tjerie en Tryntsje, geconcentreerd bezig met de opbouw van de 

schikking. Ik vond het resultaat prachtig. Er hoort een tekst bij, die ik hier iets verkort opneem. De 

volledige tekst plus een grotere versie van de foto vindt u op www.pkn-gaastmeer.nl.  

We kijken in de spiegel, en we zien onszelf: we zijn bestemd om te leven, maar we zijn allemaal 

sterfelijke wezens. Als u in deze spiegel kijkt, ziet u ook het askruisje, dat we vandaag symbolisch 

ontvangen. We zijn vergankelijke mensen, maar uit de as ontstaat nieuw leven. Het kruis 

symboliseert dood en opstandig, er komt een nieuw begin! 

De vier buxustakjes, die in de as staan, verwijzen naar de verbrande palmtakken van Jezus’ intocht in 

Jeruzalem. Vier buxustakjes, het goede nieuws van Jezus’ lijden voor ons en Zijn opstanding willen 

ons vertellen dat die boodschap zich verspreidt over alle windstreken van onze aarde.  

mailto:anneke@marsicht.frl
http://www.pkn-gaastmeer.nl/


3 
 

Liturgische schikkingen in de 40-dagentijd: kom kijken in onze kerk! 

Tjerie en Tryntsje hebben voor aanstaande zondag ook een liturgische schikking gemaakt. Die staat in 

Gaastmeer in de kerk. Er is een foto van gemaakt, die in de dienst in IJlst getoond zal worden. Dat 

doen we ook de komende zondagen. Op die manier kunnen we allemaal de schikking bewonderen en 

nadenken over de betekenis ervan. Hoewel… dat gaat natuurlijk het allerbeste als u de schikking in 

het echt ziet. Dat kan dus bij ons, want de schikking blijft een week staan.  

 

We nodigen daarom ook graag de 
geïnteresseerden uit Oudega en IJlst (en 
Gaastmeer natuurlijk) uit om de schikking te 
komen bewonderen. Onze kerk is altijd open. U 
bent van harte welkom, het wordt mooi weer 
voor een fietstochtje, loop rustig binnen en 
geniet van de stilte en het licht dat naar 
binnenvalt. 

 

De komende weken ziet u steeds een grote bloembol (amaryllis). Elke bloembol bevat een geheim 

van waaruit het leven zich ontwikkelt. Je ziet nu nog bijna niets, maar van binnenuit wordt iets moois 

gevormd, het is een wonder van leven. Zo is ook de 40-dagentijd een zoektocht naar het geheim van 

het leven. Levenskracht die opstaat uit de dood. 

Ook de spiegel ziet u elke week, het is een beeld van reflectie in deze weken. Door de spiegel kun je 

het geheim van het leven van alle kanten bekijken. Het jute kleed verwijst naar eenvoud en 

soberheid en het aantrekken van een boetekleed. 

 

1e zondag van de 40-dagentijd, zondag 21 februari 

Vandaag trekt Jezus zich terug in de woestijn, om op zoek te gaan naar de kern zijn van opdracht. Hij 

neemt in afzondering de tijd om op zoek te gaan naar zichzelf en staat stil bij wat belangrijk is. De 

spiegel vertelt ons: bezint eer gij begint. Inkeer gaat vooraf aan daden. De ronde schaal bakent de 

ruimte om je heen af, de rand is als een ring van stilte, een afgrenzing van alles wat dagelijks over je 

heen komt. Even ben je zelf het middelpunt om op zoek te gaan naar het geheim van het leven. De 

bol staat vandaag in zand, verwijzend naar de woestijn. 

De tekst bij deze schikking:  

Je afzonderen,  
stilte zoeken, 
ruimte, leegte, 
als in een woestijn. 
Niets dat afleidt 
om stil te worden, 
tot inkeer te komen, 
tot jezelf. 
 

Cirkelen om het geheim van 
het leven 
in je verscholen, 
buiten jou voelbaar. 
Je spiegelen 
in het licht van de ruimte. 
Een bloem, 
verscholen in het duister van 
een bol. 
Groeikracht, 
Levenskracht 
komt in zicht. 
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Majoor Bosshardt over de waardigheid van de mens 
 

In de afgelopen week heb ik nog eens verder 
nagedacht over de 40-dagentijd, en in het 
bijzonder over het aspect ‘geven’: denken aan 
een ander en hem/haar geven wat nodig is. Dat 
moet dan wel een manier van geven zijn, die de 
waardigheid van de ander helemaal overeind 
laat. Anders krijg je de superieure gever 
tegenover de zielige ontvanger. Zoiets als op 
het schilderij hiernaast. 
 

 
 

In het boek ‘Menselijke waardigheid’, dat ik 
kreeg van Liesbeth van Griensven om te 
gebruiken in deze nieuwsbrief, vond ik een 
tekst van majoor Bosshardt van het Leger des 
Heils. Zij ziet het anders.  
 
Zij heeft het over de waarde die ieder mens 
heeft, omdat God hem naar Zijn beeld heeft 
geschapen. Maar menselijke waardigheid is niet 
vrijblijvend: ‘de mens zal zijn menselijke waarde 
dienen te bezitten en door te geven’.  
 
Menselijke waarde schept rechten en plichten 
voor iedereen, zowel voor wie die het materieel 
goed heeft als voor wie dat niet heeft. Zowel 
voor de gever als voor de ontvanger dus.  
        
Een van die plichten is eraan mee te werken dat 
iedereen gelijk kan meedelen in de rechten en 
plichten. Samen werken aan een goede 
toekomst voor iedereen dus. In de praktijk soms 
heel lastig, maar daarom niet minder waar als 
uitgangspunt! 
 
 

 
 
 

 

 
Tot slot 
Volgende week weer een nieuwsbrief.  
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 


