Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 27 mei 2022
Je snapt het niet… zó’n klein dorp en zóveel te vertellen elke week. Nou ja, snel van start dan maar.
Eerst even terugblikken en daarna naar de komende weken toe.
Hemelvaartsdag 26 mei
Onze buren uit Oudega kwamen donderdag manmachtig naar
Gaastmeer om samen met ons Hemelvaartsdag te vieren. Het
werd een verbindende, levendige en fijne ochtend. Eerst een
wandeling met nadenken en praten over de vraag waar je in
deze wereld iets van God kunt zien. Op de foto links enkele
wandelaars. Vervolgens koffie met koek (nee, we passen
inderdaad niet allemaal in het lokaal maar buiten was het ook
heerlijk).
En tot slot een mooie viering waarin ds. Edna Zwerver en pastor
Ludwine Andel samen voorgingen. Wat kunnen jullie trouwens
zingen, Oudegaasters. Wisten we al natuurlijk, maar het werd
zondag nog eens bevestigd. Toen we uit de kerk kwamen, bleek
de afwas al gedaan te zijn, hoera! Meer foto’s op www.-pkngaastmeer.nl, linker kolom, even naar beneden scrollen.
Nieuw servies 26 mei
Misschien vindt u het wat overdreven, maar ik ben
zó blij met het nieuwe servies in het lokaal dat ik er
wel over móet schrijven. Twee dames (u weet wel
wie het zijn) hebben zich een weg gebaand door een
eindeloos groot webshopaanbod en dit prachtige
servies uitgezocht. We hebben er ook schoteltjes en
schaaltjes van. In kleuren die precies passen bij de
inrichting van het lokaal. Bovendien hebben we nu
mokken die allemaal even groot zijn, een wens die
vanuit de gemeente eerder al was ingediend. Nu kon
het en hebben de dames doorgepakt. Het spul kwam
net op tijd binnen voor het koffiedrinken op
Hemelvaartsdag. Dames: dank!
Wel en wee
Wiebs en Tsjikke Leenstra zijn de laatste tijd
helaas kind aan huis bij het ziekenhuis, met
meerdere gezondheidsproblemen. Wiebs is
afgelopen woensdag geopereerd en zojuist
(vrijdagavond) kregen we bericht dat hij
gelukkig weer thuis is en dat de operatie goed
geslaagd is. Laten we hopen dat de operatie nu
het beoogde resultaat heeft en dat er een eind
komt aan de steeds terugkerende klachten.
Sterkte allebei en Wiebs een rustig herstel
toegewenst!
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Trampolinespringen 22 mei
De jeugdclub Gaastmeer heeft laten weten dat het
trampolinespringen op 22 mei een groot succes was.
Een mooie groep jongeren, waaronder ook twee
Oekraïense.
De leiding weer veel dank voor het organiseren, en
op naar de slotbijeenkomst van het seizoen. De
datum volgt nog.
Zo, en nu even ordelijk vooruitkijken, anders raak ik de draad kwijt.
30 mei gezamenlijke kerkenraadsvergadering
Aanstaande maandag vergaderen de kerkenraden van Oudega en Gaastmeer gezamenlijk. De
afspraak was dat we dat één of twee maal per jaar zouden doen, maar ja, corona. Fijn dat het nu
weer kan. Op de agenda staat een bespreking van de samenwerking op dit moment: school,
gezamenlijke diensten, jeugdactiviteiten enzovoorts. Natuurlijk spreken we ook over de toekomst.
We doen dat vanuit ieders eigen kracht, want daar voelen we ons allemaal het beste bij.
Lieke Hietkamp 5 juni
Inmiddels ziet ze er vast alweer anders uit, maar deze foto
dateert van kort na haar geboorte. Ik heb het over Lieke Kinke
Hietkam, dochtertje van Adrie Osinga en Rients Hietkamp
en zusje van Hidde.
Adrie en Rients willen in de dienst op Eerste Pinksterdag, dat
is op 5 juni, hun dochter opdragen aan God. Wat een
feestelijk vooruitzicht en wat mooi dat we dat nu hier in
Gaastmeer kunnen vieren. Toen zoon Hidde werd
opgedragen, zijn we te gast geweest in Oudega, omdat daar
de 1,5 meter (weet u nog) beter aangehouden kon worden.

Pinksterdienst 5 juni
Natuurlijk gebeurt er in de Pinksterdienst méér
dan het opdragen van Lieke Hietkamp aan God.
Hoewel dat op zich natuurlijk al reden genoeg is
voor een feestelijke dienst. Maar we vieren ook
het feest van wind en vuur. Pinksteren kan
inspireren en ons in vuur en vlam zetten. Echt
iets om naar uit te zien. Er is kindernevendienst,
meld de kinderen even aan bij Jenneke v.d.
Bogert, 06 48 31 35 81.
En natuurlijk verheugen we ons ook op een
mooi Pinksterbloemstuk en op de rode stola en
het rode kleed als symbool van het vuur.
Ludwine gaat voor in deze dienst, samen met
‘onze’ Oekraïense voorganger Aleks.
We beginnen om 9.30 uur en na afloop staat de
koffie klaar!
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Jubileum Houkje de Jong 11 juni
We kregen een bijzondere uitnodiging toegestuurd door Baukje de Jong – Renema. Dochter Houkje
viert op zaterdag 11 juni haar 40-jarig jubileum in Maeykehiem. Leest u maar. Het ziet er heel
feestelijk uit, compleet met live muziek. Een stapel felicitatiekaarten hoort daar eigenlijk wel bij,
vindt u ook niet? Zullen we daar eens voor zorgen, zo tegen 11 juni? U kunt uw kaart sturen naar
Houkje de Jong, Bouwen 17, 8521 KN Sint Nyk.

Afscheid Wim Andel 12 juni

Nóg een uitnodiging, maar nu
voor het afscheid van Wim
Andel als gemeentepredikant
van Exmorra-Allingawier,
Parrega-Hieslum en TjerkwerdDedgum. In augustus gaat Wim
met emeritaat, vandaar.
Natuurlijk zorgen we voor een
formele delegatie, maar ook
verder is iedereen welkom bij
de afscheidsdienst en het
samenzijn daarna. Voor dat
laatste moet u zich even
opgeven, zie het adres op de
kaart of meld het even bij mij.
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Nederland op Film in Gaastmeer 25 juni
De website www.degaastmar.nl kreeg via het
contactformulier een bijzondere vraag binnen. Omroep MAX
wilde meer weten over de film met de koeke-aksje van
ds. Jelke Bruinsma, voor hun programma ‘Nederland op Film’.
En om een lang verhaal kort te maken: via de werkgroep Oer
de Gaastmar is MAX afgelopen week in Gaastmeer geweest
voor opnames en een interview met Germ Bruinsma.
Ludwine trof de groep toevallig bij de koffie na afloop, in het
lokaal dat daarmee nu ook landelijke bekendheid krijgt, denk
ik.
Het programma wordt op 25 juni uitgezonden, houd de
website in de gaten!
Een halo zichtbaar in Gaastmeer
Had u hem ook gezien op 19 mei, de kring om
de zon? Ik niet, maar Attie Bak wel. Zij maakte
deze bijzondere foto.
Het klopte ook precies: een kring om de maan,
dat zal nog gaan, maar een kring om de zon
geeft water in de ton. Het ging dus regenen.
Attie maakte overigens ook de beide
bloemenfoto’s die in deze nieuwsbrief staan.

Ik kreeg een mooie spreek van de week binnen, maar die houdt u tegoed tot volgende week.
Zegenlied
Wat kunnen die oude vertrouwde woorden goed doen. Ik eindig vandaag met Lied 413:3 uit het
liedboek van 1973. Ik trof het aan in de map van Tsjikke Leenstra.
Zegenlied
Heer, ontferm U over ons,
Open Uwe Vaderarmen
Stort uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
Laat ons niet verloren gaan.

Tot slot
Een hartelijke groet van de kerkenraad en tot de volgende keer, Anneke van Mourik
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