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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 18 juni 2021 

Ook deze week weer een nieuwsbrief, want er zijn een paar zaken waar we graag even de aandacht 

op willen vestigen. Leest u maar. 

Overstapdienst op 20 juni in Sânfurd 

 

Allereerst nog even de overstapdienst voor 
de kinderen die van groep 8 naar het 
vervolgonderwijs gaan. Als we het goed 
begrepen hebben, doen alle Gaastmeerder 
kinderen uit groep 8 mee! Alle reden dus 
om de dienst bij te wonen. Familie, fans en 
overige belangstellenden zijn van harte 
welkom.  
 
Om 19.00 wordt u verwacht op het 
Leechhiem tegenover de kerk. U hoeft zich 
als belangstellende NIET op te geven. Neem 
wel even een stoeltje of kleedje mee, en 
collectegeld. Bij slecht weer is de dienst 
binnen, op de camping van Ykema. 
 
Zoals u op de uitnodiging ziet, speelt het 
jeugdorkest van Oudega voor u. Ludwine 
Andel licht toe wat een nieuwe start in de 
Bijbel betekent, er is een spel en de 
kinderen krijgen iets lekkers. 
 
We zijn blij dat het mogelijk is om op deze 
manier ook met een grotere groep mensen 
stil te staan bij dit toch bijzondere moment!  

 

20 juni Fryske tsjinst 

Zondag 20 juni om 9.30 houden we natuurlijk 

wel gewoon onze kerkdienst in Gaastmeer. Het 

wordt een Fryske tsjinst, iets wat ik persoonlijk 

altijd heel erg waardeer. Van harte aanbevolen 

dus! 

In verband met de overstapdienst van 19.00 

vervalt de geplande kindernevendienst in de 

ochtend.  

Op de foto hiernaast ziet u het uitzicht dat onze 
voorgangers hebben vanaf de preekstoel. Een 
van de redenen waarom ze graag naar 
Gaastmeer komen. 
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Geslaagd 

 

Rauke de Hoop, Liuwedaem 1, is geslaagd voor de 

mavo. Een knappe prestatie Rauke, en zo snel! Veel 

succes gewenst met je vervolgopleiding 

werktuigbouwkunde bij de Friese Poort in Sneek. 

Als we nog meer meldingen krijgen van jongeren die 

eindexamen hebben gedaan, leest u die in de 

volgende nieuwsbrief. Zolang ze daar zelf geen 

bezwaar tegen hebben natuurlijk. 

Pinkstercollecte 

De Pinkstercollecte voor de zending, met de bekende envelopjes, heeft het prachtige bedrag van        

€ 297,15 opgeleverd. Dank aan alle gulle gevers. 

Kleine correctie 

De vakantiefoto in de nieuwsbrief van vorige week had ik toegeschreven aan Riny Visser, maar hij is 

gemaakt door Attie Bak. Als ik u was, zou ik de foto nog even weer bekijken, hij is zó sprekend! 

Spreek van de week 

Over spreken gesproken: via Riny Visser kreeg ik deze uitspraak van Bob Goudzwaard onder ogen.  

De armen staan niet dichter bij God, maar wel staat God dichter bij de armen. 

Iemand die jou kent 
 
Baukje Ykema zorgde ervoor dat ik deze week dit mooie gedicht in de nieuwsbrief kan zetten.  
 

Iemand die jou kent, die jou ziet, 
die jou waardeert 
juist om wie je bent, 
bij zo iemand voel je je gekend 
en geliefd. 
 
Zo iemand kun jij zijn voor de ander. 
Zo iemand wil God zijn voor iedereen 
en dus ook voor jou. 
Daar word je stil van: dat je goed bent 
zoals je bent 

 
 

 

 
Tot slot 
Een hartelijke zomergroet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 


