Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 28 januari 2022
Eindelijk, eindelijk weer wat zon vandaag. Heerlijk. Vandaag een nieuwsbrief met informatie over de
kerkdiensten de komende tijd en verder onze vaste rubrieken.
Kerkdiensten
Zo langzamerhand gaan wij ook merken dat het moeilijk wordt om voor elke zondag een voorganger
te vinden. Zeker niet als er plotseling iets verandert. Dat het Sjoukje toch elke keer weer lukt, is echt
een applaus waard. We moeten soms uitwijken naar een begintijd van 11.00 uur, in februari 2x zelfs,
maar daar staat tegenover dat we beide keren beginnen met koffie! In de kerk, want daar kunnen we
voldoende afstand in acht nemen. En omdat we vonden dat we wel wat extra’s verdiend hebben,
gaan we via Attie Bak bij het Arbeidscentrum Sneek taart bestellen!
Hoe komt het rooster er de komende tijd uit te zien?
•
•
•
•
•

30 januari: geen wijzigingen. Dienst om 9.30 uur,
voorganger ds. Wildeman.
6 februari: dienst om 9.30 uur, voorganger dhr. S. de Jong,
maar geen koffiedrinken na afloop.
13 februari: dienst om 11.00 uur, voorganger ds. J. Majoor,
en vanaf 10.15 koffie met taart in de kerk.
20 februari: dienst om 11.00 uur, voorganger ds. D.
Hofstra, en vanaf 10.15 koffie met taart in de kerk.
27 februari: dienst om 9.30 uur, voorganger Ludwine
Andel, maar niet samen met Oudega

Gespreksgroep
De gespreksgroep start weer! Op maandagavond 7 februari om 20.00 uur komen we bij elkaar in het
lokaal. We pakken de draad weer op met de lastige Bijbelverhalen, want die zijn er door de
coronatijd niet minder lastig op geworden. U bent van harte welkom.
Wel en wee
Dit beeldje staat bij het MCL. Deze week was
het paard door iemand voorzien van een
mondkapje. Dat weet ik, omdat we er deze
week onverhoopt weer heen moesten. Cees
knapte niet voldoende op en de pijn bleef
onverklaarbaar, en daarom werd hij woensdag
weer opgenomen. Op die manier kon in korte
tijd een hele reeks onderzoeken worden
gepland. Vanavond (vrijdagavond) is hij weer
thuisgekomen. Met een nieuw medicijn dat via
de zenuwbaan werkt. Nu weer afwachten….
Iedereen die het zwaar heeft, wens ik wat zon
in deze grauwe dagen toe.
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Jeugdclub weer actief
Ook de jeugdclub gaat weer starten! Op 18
februari om precies te zijn. Het raadselachtige
thema is Bingo & 20 seconds… Het wordt
ongetwijfeld weer een groot succes. De ‘vaste’
deelnemers worden door de leiding nog
benaderd, maar nieuwe deelnemers zijn
natuurlijk welkom.
De jeugdclub is een initiatief voor
Gaastmeerders in klas 1 t/m 3 van het
voortgezet onderwijs.

Spreek van de week
Vanochtend las ik in het Friesch Dagblad een uitspraak die wordt toegeschreven aan
Franciscus van Assisi.
Predik het evangelie, desnoods met woorden
Wurden by it fuortgean
En over woorden gesproken: het gedicht/gebed hieronder vond ik in de map van Tsjikke Leenstra. Op
de foto ernaast ziet u de narcisjes die Ekie Wendelaar Bonga namens de kerk bracht i.v.m. de ziekte
van Cees. De narcisjes waren toen nog helemaal in de knop, en moet u ze nou eens zien.
Wurden by it fuortgean
God wol foar ús útgean, dei nei dei, wike nei wike, en jier nei jier,
Hij wol mei ús meigean, mei jo, mei dy en mei my.
Yn stilte, yn wat dien wurdt, mar ek yn wurden.
Bygelyks yn wurden as dizze:
Leave, knoeide, brutsen en o sa fertrietige minsken,
lit Myn goede wurden, Myn segen mei jimme meigean,
lit Myn wurden jimme hoedzje en treaste
yn al jim pine en al jim fertriet.
Ik lit Myn eagen oer jimme opgean om op jimme te passen,
lyk as in hoeder past op syn skiep.
Lit Myn genede jimme krêft jaan en takomst,
ik bliuw by jimme en skink jimme úteinlik frede.
Tot slot
Tot de volgende nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik
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