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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 22 oktober 2021 

Een korte nieuwsbrief dit keer, maar we hebben toch een paar dingen te melden. 

Jeugd en 20-40 jaar 

Vorige week kon u in de nieuwsbrief lezen over activiteiten voor de jeugd. Eén ding wil ik daar nog 

aan toevoegen. De club voor groep 7 en 8 uit Oudega en Gaastmeer heeft nu ook als clubleiding een 

gemengd team! Adrie Osinga van de Pôle gaat namelijk meedraaien bij de clubavonden. We zijn daar 

heel blij mee, want zo kunnen we onze bijdrage blijven leveren aan de gezamenlijke activiteiten. En 

dan nog voor jeugd van 20-40 jaar: vergeet niet je uiterlijk 1 november bij Ludwine aan te melden 

voor de cursus Vieren. Je weet wel, de cursus levenskunde. 

Pondok internationaal 

 

Klaas en/of Sara Brouwer vonden In het 
gastenboek van de Pondok deze boodschap. Er 
stond gelukkig een vertaling bij; tenminste, dat 
denken we. Maar duidelijk is dat de Pondok 
gasten uit de hele wereld trekt!  

 

17 oktober 

Nee, deze cupjes en bekertjes stonden niet 
klaar voor een proeverij van cupcakes en 
limonade. Maar op 17 oktober vierden we 
Avondmaal, en wel op een coronaproof manier. 
Een heel stijlvolle en indrukwekkende viering, 
vond ik zelf en dat hoorde ik ook van anderen.  

 
 

Aankondiging sleutelkluisjes 

 

 

Eerder dit jaar hebben we helaas geconstateerd 
dat onbevoegden de kosterswoning waren 
binnengegaan om er van de voorzieningen 
gebruik te maken. Ze kwamen gewoon binnen 
met de sleutel. Blijkbaar weten te veel mensen 
die te vinden.                                                             
De kerkrentmeesters hebben nu besloten om 
sleutelkluisjes aan te brengen. Ik kondig het 
vast aan. Degenen die de sleutel nodig hebben, 
krijgen t.z.t. te horen waar de kastjes hangen en 
wat de code is. 

Jammer dat het zo moet, maar het kan niet anders. Zeker nu we in het lokaal zoveel mooie spullen 

hebben. Het wordt wel een sleutelkluisje met verlichting, zodat je ook in het donker de sleutel kunt 

vinden. Persoonlijk vind dat heel goed nieuws, want ik heb meerdere malen in het pikkedonker de 

sleutel laten vallen omdat ik de ophangplek niet goed kon zien.   
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Spreek van de week 

De spreuk van deze week is afkomstig van de bekende schrijfster Pearl S. Buck. 

De ware levenskunst: in het alledaagse het wonderlijke zien 

 

Nieuwe map met gedichten 

Deze week verraste Tsjikke Leenstra mij met een nieuwe map met gedichten. Daar kan ik weer een 

poos mee vooruit. Het ene gedicht is nog aansprekender dan het ander. Ik start met een avondgebed 

dat aansluit bij de Spreek van de week. Het gebed komt uit het dienstboek.  

Jûnsbea 
No’t alles om my hinne 
rêstich wurdt en stil 
kom ik ta Jo, Hear. 
Ik tankje Jo, want dizze dei wie goed: 
tank foar it libben, 
foar de minsken dy’t ik moete ha, 
foar alle lytse freugden. 
Ik tankje Jo, 
om’t Jo my krêft jûn hawwe 
yn swiere mominten. 
Ferjou my, as ik hjoed 
net in teken fan leafde wie. 
Dizze hiele dei 
lis ik tankber werom yn Jo hannen.  

 
 
 
 

 

 

Herfstfoto’s 

En dan nog een paar schitterende herfstfoto’s van Attie Bak. Op de linker foto een regenboog met, 

als u goed kijkt, vooraan een wegvliegende reiger. Op de rechter foto is hij weggevlogen. Er komen 

nog meer herfstfoto’s van Attie aan, dus blijf de nieuwsbrieven volgen. 

 

 
 

 

 

Tot slot 

Aanstaande zondag gaat Sonja Zwart – Zwerver voor in de dienst, had ik dat al gezegd?  

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 


