Extra nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 19 december 2021
Tja, daar stonden we dan vanochtend om kwart over negen in een lege kerk. In verband met de
lockdown verviel de dienst, maar Brechtje, Pietsje de Jong en ik waren naar de kerk gegaan voor het
geval er mensen zouden komen, die dat bericht niet hadden gelezen. Pietsje riep de kerstsfeer op
met orgelmuziek. Verdwaalde kerkgangers hebben we niet gezien, hetgeen betekent dat u zelf al had
bedacht dat de dienst niet door zou gaan, of dat u de mail/website heel goed in de gaten hebt
gehouden. Ik hoop het laatste, want we hebben volop plannen voor de komende tijd en we durven
niet te garanderen dat het lukt om alles op briefjes te zetten en steeds bij u in de bus te doen. Kijk
dus de komende tijd regelmatig in uw mailbox of op www.pkn-gaastmeer.nl
Tjerie en Tryntsje hadden juist voor deze vierde
advents-zondag het liturgisch bloemstuk
gecompleteerd. De katjes tussen de
zonnestralen en de uitlopende bloem-bollen
symboliseren het licht dat door de duisternis
breekt. Ondanks alles.
Dat is zeker in de huidige dagen een troostende
gedachte. De kerk is open, u kunt het
bloemstuk dus komen bekijken.

Foto-expositie
Met foto hiernaast wordt op onze website www.pkngaastmeer.nl de oproep om foto’s in te sturen, kracht
bijgezet. En zeg nou zelf, je zou toch alleen al om deze foto
meedoen met de expositie? Wie het is, mag u raden.
U kunt nog foto’s insturen tot en met maandagavond 20
december, of neem even contact op met Willem Wendelaar
Bonga. Laten we, nu er zo weinig mogelijk is, van deze
expositie een groot succes maken door allemaal een foto in
te sturen. Maak dus een foto van een baby/kinderfoto van
uzelf en stuur die naar willemwendelaarbonga@gmail.com
of via Whatsapp naar 06 51 66 70 34.
Vanaf kerstavond 24 december hangen de foto’s in de kerk,
tot 3 januari. Een goede reden om binnen te lopen! En dan is
de kerk rond de kerst ook nog helemaal versierd….
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Dienst eerste kerstdag vanuit de Pieltsjerke via Youtube mee te beleven
Vorig jaar was het een absolute
primeur, een dienst uitgezonden vanuit
onze eigen Pieltsjerke. Ook dit jaar
gaan we het zo doen. De dienst wordt
vóór de kerst opgenomen en
uitgezonden op Eerste Kerstdag om
9.30 uur. U kunt dus nog steeds de
filmpjes die gemaakt zijn, de muziek en
bovenal natuurlijk de kerstboodschap
meebeleven. In deze omstandigheden
een prima alternatief toch?
Natuurlijk gaat Ludwine Andel voor in de dienst, en ook dit jaar zal Cees Zeldenrust op het orgel
spelen, even aannemende dat we alles zo snel kunnen regelen. De dienst zal tot ongeveer een week
na de kerst te zien zijn via Youtube. We komen nog met preciezere informatie, maar het handigste is
om gewoon naar www.pkn-gaastmeer.nl te gaan. Onze webmaster zal zorgen voor een link waarmee
u direct naar de dienst wordt geleid.
Tweede kerstdag warme open kerk
Kerkdiensten kunnen nu even niet meer, maar we
hebben natuurlijk nog wel een kerkgebouw En nog een
heel sfeervol kerkgebouw ook. Daar moeten we iets
mee in deze tijd, hebben we gedacht.
Vandaar dat we tijdens deze lockdown op gezette tijden
de kerk – die natuurlijk altijd open is - lekker warm
stoken en voorzien van een of meer gastvrouwen of heren, waaronder Ludwine. In die uren kunt u rustig
even binnenlopen om rond te kijken, te gaan zitten of
misschien een gesprekje te voeren. En als het allemaal
past binnen de mogelijkheden, kan er zomaar nog koffie
zijn ook. Of muziek.
We beginnen hiermee op tweede kerstdag. U kunt dan
binnenlopen tussen 10.30 en 12.00 uur. We hopen u
dan te mogen verwelkomen!
Welkom op oudjaarsavond
Ook op oudjaarsavond willen we u op deze
manier verwelkomen. Loopt u tussen 19.00 en
20.30 de kerk binnen? Dan zijn er zijn teksten
en vragen beschikbaar die u helpen stil te staan
bij alles wat u bezighoudt maar ook hoe u het
nieuwe jaar in kunt gaan. Van harte welkom!
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Ook de zondagen daarna een warme open kerk
Het principe van een inloop met mogelijkheden voor reflectie of voor een gesprek willen we ook de
zondagen daarop aanhouden. De exacte tijden hoort u nog, die hangen mede af van de ervaringen
met kerst en oudjaar. Maar we hopen op die manier toch velen uit het dorp wat warmte en
blijdschap te kunnen bieden.
In dat verband: Brechtje Dantuma stuurde een
link toe van een filmpje waar je van opknapt.
Kijkt u maar!
Not Everything Is Locked Down. - Bing video

Samenvattend
U hebt het gelezen: we hebben veel plannen en zijn al druk
bezig om die te realiseren.
Nog even op een rij:
• 24 december ’s avonds tot 3 januari: foto-expositie
in de versierde kerk.
• 25 december eerste kerstdag: online dienst vanuit
de Pieltsjerke; kijk op www.pkn-gaastmeer.nl Ook
later nog te bekijken.
• 26 december tweede kerstdag: warme open kerk,
loop binnen tussen 10.30 en 12.00 uur.
• 31 december oudjaar: warme open kerk, loop
binnen tussen 19.00 en 20.30 uur.
• de zondagen daarna eveneens inloop, tijden
worden nog bekend gemaakt.
Wel en wee
De heer Symen van Berkum, een van onze zeer gewaardeerde
organisten, is jammer genoeg om gezondheidsredenen gestopt
met zijn werk. Wat hebben we genoten van zijn mooie spel en wat
hebben we geprofiteerd van zijn jarenlange ervaring. We waren zo
blij dat hij bij ons wilde spelen, en nu moeten we hem missen….
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat hij zijn gezondheid niet in
gevaar brengt en daarom is dit een verstandig besluit.
Natuurlijk nemen we op gepaste wijze nog afscheid van hem.

Tot slot
Iedereen weer veel sterkte gewenst, en tot de volgende nieuwsbrief! Anneke van Mourik
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