
Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 15 april 2022 

Een korte nieuwsbrief deze keer, want uw scriba heeft het nogal druk gehad. Maar ik wil toch graag 
een paar zaken onder uw aandacht brengen.  

Stille Zaterdag 

 

Ter herinnering: morgen om 20.30 uur bent u welkom in 
IJlst voor een viering op Stille Zaterdag. De viering is ook 
te volgen (live of later) via www.kerkdienstgemist.nl. Of 
nog handiger: klik op de link die u vindt op www.pkn-
gaastmeer.nl  
 

 

Pasen  

Met Pasen mogen we vieren dat dood en ellende niet 
het einde zijn. God biedt ons een perspectief door Zijn 
Zoon Jezus. We willen dat vieren in een dienst waarin 
Ludwine en een Oekraïense dorpsgenoot voorgaan en 
waarin ook de kindernevendienst wordt geleid door 
Ekie en ook een Oekraïense dorpsgenoot.  

 
Vergeet u niet de spaardoosjes weer mee te nemen naar de kerk? De diakenen zetten een doos klaar 
om ze in te doen. U kunt daar ook rechtstreeks uw gift in achterlaten natuurlijk. Of u doet een 
envelop bij mij of bij een van de diakenen in de bus. De opbrengst is voor Moldavië, een straatarm 
land dat ook nog eens heel veel Oekraïense vluchtelingen opvangt. Warm aanbevolen. 

Wel en wee 

 

 

Met deze mooie ljippeblommen, op de foto gezet door Attie Bak, 
denken we aan degenen die in deze dagen ook nog met extra 
tegenslag worden geconfronteerd. 
 
Mw. Dieuwke van Netten is opnieuw gevallen. Ze verblijft nu 
tijdelijk in de Zorgboerderij, Molenkrite 115, 8608 KX Sneek. Een 
kaartje zou haar heel goed doen.  
 
En omdat velen van u het hebben gezien gebeuren of er 
inmiddels over hebben gehoord, kom ik nog even terug op 
donderdagavond. De meeste mensen waren al naar huis na een 
prachtige dienst, toen we opeens werden gealarmeerd: de heer 
Gerrit Renema was met zijn brommobiel in het water terecht 
gekomen. Ook nog op de zijkant.  
 



Twee sterke mannen die direct in het water sprongen, wisten het voertuig weer overeind te krijgen. 
Daarna kon de deur open en hielpen vele handen Renema weer op de kant. Naar ik heb begrepen, 
heeft hij gelukkig niets aan het ongeluk overgehouden. Maar we zijn enorm geschrokken natuurlijk. 
Ik heb de twee sterke mannen niet gevraagd of ze het goed vinden dat ik hun naam noem, dus dat 
doe ik niet, maar via de tamtam komt u er vast wel achter. Tip: het waren de koster en de ouderling 
van dienst. O ja, en Ulbe Jan de Jong kwam vervolgens met de trekker en touwen naar de plaats des 
onheils om de brommobiel uit de sloot te takelen. 

 

Tot slot 

‘Vrolijk Pasen’ kan ik even niet uit mijn computer krijgen, maar namens de kerkenraad wens ik u 
hoopvolle en waardevolle Paasdagen.  

Anneke van Mourik 


