Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 12 november 2021
De inleidende alinea van deze nieuwsbrief had ik nog leeg gelaten in afwachting van de
persconferentie. Maar we weten nu wat ons de komende drie weken in elk geval te wachten staat.
Opnieuw worden velen van ons geraakt: in ons privéleven, ons werk of allebei. De moed erin
houden, is het enige dat we elkaar toe kunnen wensen. Laten we als dorpsgemeenschap ook deze
aanslag op ons leven samen te boven komen.
We gaan er voor dit moment van uit dat de kerkdiensten en vergaderingen gewoon door kunnen
gaan, maar wel wordt de urgentie van de basismaatregelen nog groter dan hij al was. Dus houd 1,5
meter afstand en draag een mondkapje als u niet op uw plaats zit. Blijf thuis bij klachten.
Herinnering kledingactie
Er zijn mensen die het nog moeilijker hebben. En daarom: de kledingactie voor de vluchtelingen die
worden opgevangen in Heeg, loopt nog tot en met aanstaande maandag 15 november. Vergeet u
het niet? U kunt schone en nette kleding, ook kinderkleding, brengen naar Ekie Wendelaar Bonga,
Hellingpaed 24. Dank u wel!
Gedenken overledenen 20 en 21 november
Deze brief krijgt u ook in de bus (en dan is hij
leesbaar). U wordt uitgenodigd om zaterdag 20
november tussen 16.00 en 17.30 de kerk binnen
te lopen om een kaarsje aan te steken voor
overleden naasten. Als u dat wilt, kunt u daarna
nog even blijven zitten. Op die manier kunt u
uw naasten – korter of langer geleden
overleden – op een passende manier gedenken.
U bent van harte welkom, of u nu verder wel of
niet iets met de kerk hebt.
Op 21 november om 9.30 uur is er een
kerkdienst die eveneens in het teken van
gedenken staat.

Open Huis 27 november gaat niet door
Linksonder op de brief over 20 en 21 november ziet u een mededeling in blauw. Daar staat dat de
geplande feestelijke ontmoeting annex opening van het lokaal op 27 november niet doorgaat. We
hadden ons er enorm op verheugd, maar de coronasituatie laat het niet toe. We houden het plan op
de plank tot het voorjaar!
Gemeenteavond?
Op maandag 15 november besluit de kerkenraad welk alternatief we kiezen voor de gemeenteavond
van 22 november. Gemeenteleden krijgen kort daarna bericht van mij.
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Sint Maarten-actie groot succes
De kinderen hebben met hun Sint Maarten-lampions maar liefst € 860 bij elkaar gezongen en de
diaconie heeft er € 400 bij gelegd. Samen € 1.260 dus, een groot succes (record?). Veel dank aan alle
kinderen en hun begeleiders. Op de foto links zijn meester Willem en diaken Klaas van der Goot het
geld aan het tellen. Rechts de cheque voor de Stichting Maher. Veel meer prachtige foto’s van Sint
Maarten op www.pkn-gaastmeer.nl.

Efficiënte jeugdclub
Kijk, daar kunnen we nog eens iets van leren.
Gewoon alle feestdagen in één keer! Op 10
december organiseert de jeugdclub een
cadeauspel in het lokaal. Er zijn al negen
aanmeldingen, vertelde de leiding vol trots. En
wie weet, komen er nog een paar bij want
welke jongere heeft daar nu geen zin in?

Kerk-anekdotes en oproep
Vorige week kon u een verhaal lezen over finen en grouen, weet u nog? Joke Jebbink bracht het in.
Ze vertelde er nog bij, dat zij is opgegroeid in een grou (vrijzinnig) gezin. En dan had je het in
Surhuisterveen, het ‘fine’ dorp waar zij woonde, niet gemakkelijk. Zeker niet op zondag, want dan
was er niets te doen. Gelukkig was het buurdorp de Grinzer Pein dichtbij. En daar kon je op zondag ijs
kopen….
Wat een mooie herinnering. Ik dook ter plekke in mijn geheugen en herinnerde mij opeens een
anekdote uit mijn eigen jeugd. Ik was vijf jaar en mocht dus mee naar de kerk. In mijn geval de
gereformeerde kerk in Rijswijk. Ik vond het prachtig. De preek was natuurlijk wat taai, maar ik deed
mijn best. Op een zondag stelde de predikant midden in een gewichtige preek de vraag: ‘Wie gelooft
er tegenwoordig nog in Jezus?’ Nou, dat was een makkie natuurlijk. En dus ging mijn vinger de lucht
in en riep ik luid en duidelijk door de kerk: ‘Ik!’. Iedereen probeerde te zien wie dat gezegd had, en
mijn moeder geneerde zich nogal. Ruim 60 jaar geleden was een kerkdienst iets waar je vooral stil
moest zijn. Zelf vond ik het een heel goede actie. Had ik toch maar mooi laten zien dat ik oplette!
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Hebt u ook een kerk-anekdote? Een mooie herinnering die te maken heeft met kerk of geloof? Stuur
hem op en ik plaats hem in een van de komende nieuwsbrieven.
Spreek van de week
Uit het spreukenboek koos ik deze uitspraak van Thomas van Aquino.
Niets lukt goed tenzij het met vreugde wordt volbracht.
Lachen, een beetje huilen
Een gedichtje uit de map van Tsjikke Leenstra met een foto van Attie Bak.
Als je klein bent, wil je groot zijn
en later wil je jong zijn.
Altijd wil je zijn wat je niet bent.
Wat ouder en wat wijzer
je haren worden grijzer
je komt er heus wel achter wie je bent.
Willeke en Willy Alberti

Tot slot
Volgende week is er weer een nieuwsbrief. Met een groet namens de kerkenraad,
Anneke van Mourik.
Hieronder nog een fraaie herfstfoto van Attie. Om even de gedachten te verzetten.
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