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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 5 augustus 2022 

Terugblik viering Nijhúzum 

 

 

De viering in Nijhúzum mag heel geslaagd 
worden genoemd. Het is ook zo’n zeldzaam 
sfeervol kerkje op zo’n prachtige plek, dat is al 
bijna een garantie voor een bijzondere viering. 
Je bent vanzelf dicht bij elkaar, er is geen ruimte 
voor afstand.  
De woorden uit de Bijbel, vol overtuiging 
uitgesproken door Gerrit Renema en Baukje de 
Jong – Renema, klonken in een vol kerkje. Ook 
de kopergroep kreeg veel complimenten, en 
terecht. Niet alleen begeleidden ze de liederen, 
maar ook trakteerden ze ons op muziek tijdens 
de collecte en na de dienst. Op de foto ziet u ze 
in actie in hun ‘vakantiebaantje’, zoals een van 
de spelers het uitdrukte. 

 

In een viering was plaats voor ernst en vrolijkheid. Bekijkt u vooral de foto’s en filmpjes op www.pkn-
gaastmeer.nl, dan krijgt u de beste indruk. De ernst ziet u in het filmpje ‘De segen’ en het plezier in 
het filmpje ‘Ponkjerinne’. Als u dat laatste filmpje goed bekijkt, ziet u dat sommige kerkgangers het 
niet kunnen laten om het ponkje-aan-lange-stok even vast te houden of heen en weer te schudden.  

Een van de bezoeksters stuurde een mooie herinnering toe. 
 
‘Het was in 1952 dat ik voor het eerst naar de kerk ging in (op) 
Nijhúzum. Er kwam destijds een hele vloot boten met mensen 
uit de zeilkampen in Gaastmeer. Dominee Bruinsma en de 
muzikanten in de voorste boot. 
Onderweg naar Nijhúzum speelden de blazers alvast 
kerkmuziek en dat klonk prachtig over het water. Zodra de 
koster de groep aan zag komen luidde hij de klok. 
Als dominee en de muziek veilig bij de preekstoel waren 
aangeland werd dikwijls het middenpad dichtgebouwd met 
planken op kratten en zo was er een zitplaats voor iedereen. 
Een herinnering met een glimlach.’ 

 
 

 
 

Nog even onze speciale dank voor mevrouw Olga Couperus, die ervoor heeft gezorgd dat de kerk na 
de restauratie van de preekstoel op tijd weer preekklaar was. We hebben alweer geboekt voor 
volgend jaar! 

Koffie na de dienst op 14 augustus 

 

Alvast voor uw agenda: zondag 14 augustus drinken we met elkaar koffie 
na de kerkdienst (in Gaastmeer). Op die zondag is onze oude bekende ds. 
Arrie van Nierop voorganger, en dat leek ons een mooie aanleiding voor 
koffie. Dus zeg uw koffievisite voor die dag af, of nog beter: neem ze 
gewoon mee naar de kerk. 
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Wel en wee 

We begrepen dat Wiebs Leenstra weer thuis is 
uit het ziekenhuis, maar dat betekent niet dat 
de problemen opgelost zijn. Hij krijgt thuis een 
intensieve medicijnbehandeling per infuus, en 
ook is verder onderzoek in het ziekenhuis nodig. 
Nogmaals onze sterktewensen! 
 
De vlinderfoto is gemaakt door Ekie Wendelaar 
Bonga.  

 

Pinkstercollecte  

U had nog van mij tegoed de opbrengst van de zendingscollecte, met de bekende envelopjes, in de 
Pinksterweek. Die bedraagt maar liefst € 308,62! Alweer een mooi resultaat. Het geld is bestemd 
voor een dubbelproject in Zuid-Afrika. Boeren die in diepe armoede leven, krijgen les in beter 
passende landbouwmethoden zodat ze de voedselopbrengst kunnen verhogen, en tegelijkertijd 
horen ze de christelijke boodschap van hoop tegen alle verdrukking in. 

Kerk op vakantie  

  
 

Het was moeilijk kiezen uit de prachtige foto’s die Jan en Tineke Cnossen toestuurden, maar de twee 
bovenstaande geven u toch een beeld. De foto’s komen uit Noorwegen en u ziet links een wit houten 
kerkje in Jostedalen, tussen de bergen. De rechterfoto laat het rijk beschilderde interieur zien. Heel 
bijzonder! Jan en Tineke vertelden dat er in de omgeving heel veel van dit soort kerkjes staan.  

De volgende bijdrage voor Kerk op vakantie is al binnen, maar er komen nog veel meer 
nieuwsbrieven. Dus: wie volgt?  

Tot slot en met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 

Tot slot weer een kort gebed uit het gebedenboekje dat ds. Jelke Bruinsma cadeau deed aan iemand 
uit Nijlân en dat nu weer in Gaastmeer is. Vooral de laatste regel spreekt mij aan. 

Mijn Vader, laat mijn dank elke morgen nieuw zijn.  

Laat mij Uw genade steeds beter erkennen, zodat mijn loflied nooit verstomt.  

O maak mij een zingend kind van U. 


