Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 3 juni 2022
We beginnen met een herinnering aan de Pinksterdienst van aanstaande zondag. Ik schreef er vorige
week al over. Hieronder de mooie poster die Willem Wendelaar Bonga heeft gemaakt en die op
diverse plekken in het dorp is opgehangen.

Een viering met hoop voor morgen,
doorklinkend in de woorden van voorgangers
Ludwine Andel en Alex Liashenko en in de
liederen die we horen en zingen.
Adrie en Rients Hietkamp van de Pôle zullen in
deze dienst hun dochtertje Lieke Kinke
opdragen aan God. Is dat niet het ultieme teken
van hoop? En iedereen mag het meebeleven.
Voor de kinderen is er na het opdragen van
Lieke een aparte bezigheid, en na afloop van de
dienst is er voor iedereen koffie/thee/limonade
met iets lekkers. Het wordt mooi weer, dus we
kunnen ook buiten onze koffie nuttigen. Komt
goed uit, want we hopen dat we niet allemaal in
het lokaal passen, net als met Hemelvaartsdag.
De viering zal op film worden opgenomen, dan
weet u dat even. Leuk om te bedenken dat dan
ook het liturgisch bloemstuk dat Tjerie en
Tryntsje gaan maken, zal worden vereeuwigd.
Diaken wordt 65
Op de foto ziet u twee maal Gerlof Postma:
éénmaal de echte en éénmaal zijn
dubbelganger, compleet met overall,
werkhandschoenen, veiligheidshelm en ijzeren
staaf. En u leest het al, deze diaken is 65 jaar
geworden. Gelukkig geldt voor het ambt van
diaken geen leeftijdsgrens, want we kunnen
Gerlof helemaal niet missen.
‘In man fan stiel’, staat er op het bord, maar
iemand voegde op de app al toe: ‘mei in gouden
hert’. Nog gefeliciteerd Gerlof!
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Wel en wee
Mevrouw Dieuwke van Netten – Visserman is
deze week opnieuw kort in het ziekenhuis
opgenomen geweest, maar ze is nu weer in de
Zorgboerderij Tinga, Molenkrite 115, 8608 KX
Sneek. Daar werkt ze verder aan haar
revalidatie. Een kaartje blijft welkom!

Jubileum Houkje de Jong 11 juni
Over kaartjes gesproken: hebt u alvast een
kaart in huis gehaald om straks naar
Houkje de Jong in Maeykehiem te sturen?
Zaterdag 11 juni viert Houkjr dat ze daar 40 jaar
woont. En wij zouden voor een stapel kaarten
zorgen, weet u nog? Het adres van Maeykehiem
is Bouwen 17, 8521 KN Sint Nyk.

Afscheid Wim Andel 12 juni
En nog een herinnering: de uitnodiging om op zondag 12 juni om 13.30 de afscheidsdienst van Wim
Andel bij te wonen. U bent welkom in de Johannes de Doperkerk, Dorpsstraat 66 in Exmorra. Vanaf
15.00 uur is er een samenzijn in het dorpshuis van Exmorra. Wilt u daar ook bij zijn, geeft u zich dan
even op via annawiets_dijkstra@hotmail.com , met een _ tussen annawiets en dijkstra. NB. Het
mailadres dat op de uitnodigingskaart staat, is niet correct.
Spreek van de week
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Ineke Feenstra stuurde deze uitspraak toe.
Als ik het goed heb begrepen, kunt u dit tegeltje
samen met een aantal collega-tegeltjes
aantreffen langs het Brekkenpaad.
‘Door ergens een punt achter te zetten, heb je
de kans om opnieuw te beginnen’. Het lijkt heel
vanzelfsprekend als je het zo leest. Waarom
ontnemen we onszelf dan toch zo vaak die
kans? Iets om over na te denken komende
week.

Pinkstergebed
Dit Pinkstergebed ligt al een hele tijd te wachten tot het Pinksteren wordt, en ik weet helaas niet
meer wie het mij toestuurde. Er staat ook niet bij wie het geschreven heeft. Maar de tekst is er niet
minder mooi om natuurlijk. De foto is weer van Attie Bak. De bloemen op de foto zijn natuurlijk
orchideeën, maar kunnen heel goed doorgaan voor een paar vurige Pinkstertongen.
Goede God,
U baant ons een weg door het water
wanneer ons dat tot de lippen stijgt.
U gaat ons voor als een vuurkolom,
brandend van liefde.
Wij bidden U:
schenk ons Uw geestkracht
opdat wij bemoedigd verder kunnen
en aan andere op onze beurt
moed en veerkracht kunnen doorgeven.
Schenk ons Uw liefde
als een vuur dat niet dooft,
Sterker dan de dood,
opdat wij ervan kunnen delen
en Uw liefde zich vermenigvuldigt
overal op aarde.
Amen

Tot slot
De kerkenraad wenst u een geïnspireerd Pinksteren toe!
Anneke van Mourik
Uit de Pinksterliturgie:
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