Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 8 april 2022
Op allerlei manieren staan we in de komende week stil bij deze pijnlijke tijd. Een tijd waarin we elke
dag de verschrikkingen van de oorlog kunnen zien; soms komt het heel dichtbij als je met een van de
vluchtelingen in gesprek bent. En een tijd waarin we tot ons door laten dringen wat Christus heeft
moeten doorstaan en welke verantwoordelijkheid dat op ons legt. Als je niet wist dat het daarna
Pasen wordt, is het bijna niet vol te houden. En dan is het voor ons nog relatief gemakkelijk om in
Pasen te geloven. Of ik dat ook zou kunnen als mijn familie in een kapotgeschoten land zou wonen
en in levensgevaar zou zijn…. ik weet het niet.
In Gaastmeer proberen we in elk geval onze Oekraïense dorpsgenoten - als ze dit willen - zoveel
mogelijk bij onze vieringen en activiteiten te betrekken.
Wat zijn dan die vieringen en activiteiten? U kunt ze lezen op de flyers die op diverse plekken in het
dorp hangen of uitgedeeld zijn, en u vindt ze ook in het Ringblad, op de websites www.pkngaastmeer.nl en www.degaastmar.nl/nieuws/ en op facebook. Hieronder heb ik de flyers verkleind
afgebeeld en ten overvloede zet ik de vieringen en activiteiten kort op een rij. Zondag bij de
mededelingen komen de vieringen ook nog een keer langs. Alles om u duidelijk te maken hoe
welkom u bent.
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Vieringen op weg naar Pasen
Wat
Himmeldei (is geen activiteit van
de kerk maar verdient het wel om
genoemd te worden)
Stille omgang: het kruis komt langs
Gaastmeer; gelegenheid om stil te
staan bij het lijden van Christus en
van deze wereld
Palmpaasdienst voor de
volwassenen en Palmpasenstokken maken voor de kinderen;
de kinderen komen de versierde
stokken in de kerk laten zien
Avondmaalsdienst op Witte
Donderdag, Ludwine Andel
Bijeenkomst in het teken van
Goede Vrijdag, geleid door
Ludwine Andel, koffie na afloop
Dienst op Stille Zaterdag in IJlst,
ook online te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl
Feestelijke dienst met Pasen,
voorgangers Ludwine Andel en een
van onze Oekraïense gasten

Wanneer
Zaterdag 9 april 9.00 uur
Zaterdag 9 april 15.45 uur

Waar
Start bij het dorpshuis,
daarna in ploegjes het dorp
of het land in
Driesprong aan het begin
van de Grutte Gaastmar

Zondag 10 april 9.30 uur

Kerk resp. lokaal

Donderdag 14 april 19.30 uur

Kerk

Vrijdag 15 april 19.30 uur

Lokaal

Zaterdag 16 april 20.30 uur

Mauritiuskerk IJlst

Zondag 17 april 9.30 uur

Kerk

De liturgische schikking
De liturgische schikking van komende zondag symboliseert het
Laatste Avondmaal dat Jezus met Zijn leerlingen vierde.
‘Dit is Mijn lichaam en dit is Mijn bloed’, zijn de woorden die
Jezus uitspreekt als hij het brood breekt en de wijn schenkt. Hij
deelt zichzelf uit aan ons. In de liturgische schikking verwijzen
brood, aren, een kan en druiven naar dit Avondmaal.
De meditatieve tekst die bij de schikking hoort:
‘Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn.
Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.
Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.’
Op Witte Donderdag vieren wij in de kerk het Avondmaal en
daarbij denken wij aan deze woorden.
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Bleibet hier und wachet mit mir
Op een van de zondagen in de 40-dagentijd is het al gezongen, het Taizélied Bleibet hier. Jezus is met
Zijn leerlingen in Getsemane. Een grote angst voor wat komen gaat, maakt zich van Jezus meester.
Hij wil alleen zijn om met God te spreken en Hij vraagt Zijn leerlingen om dicht in de buurt te blijven
en voor hem te bidden. Die vraag wordt in het Taizélied een smeekbede, door de melodie en de
herhaling van woorden. Ik vind het een van de meest aansprekende Taizéliederen. De link Taizé song
- Bleibet hier und wachet mit mir - Bing video leidt naar een uitvoering met koor, instrumenten en
solist. Zo te zien rechtstreeks uit Taizé. In onze liturgie stond ook de tekst ook in het Oekraïens
afgedrukt. Wat zouden deze woorden betekenen als je land in puin geschoten wordt?

Gebed voor de dag
Ineke Feenstra en Riny Visser stuurden een ochtendgebed toe uit het boek ‘Van Titus Brandsma tot
Edith Stein. Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren’. Ineke en Riny bevelen het boekje van
hare aan en dat kan ik me voorstellen, als ik dit gebed lees. De foto van Attie Bak hiernaast toont het
tere lenteklokje dat net als wij heel graag wil bloeien, maar beschutting nodig heeft. En met dit
gebed en deze foto wens ik u namens de kerkenraad een zinvolle Stille Week toe en een bevrijdend
Pasen.
Zegen de dag, God
Die wij zijn binnengegaan
Waak over ons
Dat wij oprecht en gewetensvol
Ons werk verrichten.
Woon in ons
Met uw genade en vertroosting,
Opdat wij ook de moeilijke dingen aandurven
En kunnen dragen.
Draag en beschut allen
Die wij in het hart dragen.
Erbarm U over heel de wereld
En leid Uw mensen, groot en klein,
Naar vrede en volkomenheid.
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