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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 23 september 2022 

Er valt weer veel te vertellen, dus maar snel van start. Dit keer begin ik met het wel en wee. 

Wel en wee 

 

Had u al gehoord dat Dieuwke 
van Netten – Visserman is 
verhuisd naar Talma in Heeg? 
Ludwine heeft haar op de foto 
gezet, maar het appartement 
moest er van Dieuwke ook op, 
want ze is er blij mee. Toch is 
het wel wennen natuurlijk. We 
houden contact en wensen 
haar een goede en veilige tijd 
toe in haar nieuwe 
appartement. 

 
 

Joke Jebbink verblijft nog steeds op de IC in Leeuwarden. Wel lijkt het erop of haar toestand 

langzaam vooruitgaat. Kaartjes kan ze nu nog niet bekijken, maar de hoop is dat ze dat binnenkort 

wel weer kan. Daarom even het adres: MCL afdeling O, kamer 2, postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.  

Ludwine is weer aan het werk, zoals u misschien wel hebt gemerkt. Het gaat weer wat beter. Maar 

binnenkort volgt er nog wel nader onderzoek en een gesprek met de neurochirurg om te beslissen 

welke behandeling zal worden ingezet.  

 

 

 

 

Opnieuw een schitterende foto van Attie Bak, de zonsopgang van 21 september, bedoeld als 

sterktewens voor wie het moeilijk heeft. Daarnaast de foto die Brechtje Dantuma een dag later 

maakte van het huis van Attie. Niet mis te verstaan: Attie is 60 geworden. Gefeliciteerd! En voor ons 

een mooie kans om je nog eens te bedanken voor al die prachtige foto’s waarmee we via de 

nieuwsbrief veel mensen een plezier kunnen doen.  
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Oudega Tsjerke fan ‘e moanne zondag 25 september  

Aanstaande zondag gaat Wim Andel voor in de Ankertsjerke in een dienst die om 10.00 wordt 

uitgezonden door Omrop Fryslân. U kunt die dienst zondag ook om 12.00 nog bekijken, of later nog 

via de website van de PKN Oudega Protestantse Gemeente Oudega (SWF) c.a. (pgoudegaswf.nl) 

 

Radioreportage Buro de Vries zondag 25 september 

Omrop Fryslân kan aanstaande zondag op nog meer belangstelling vanuit De Gaastmar rekenen.     

De uitzending van Buro de Vries staat dan in het teken van de Vredesweek, en reporter René Koster 

kwam naar de Gaastmar om te praten met onze Oekraïense dorpsgenote Alyona, opvangcoördinator 

Caroline Schenkels en mij vanwege de rol van de kerk in de opvang. In de uitzending (van 11.00 tot 

13.00) hoort u fragmenten uit het gesprek. We waren blij dat René Koster veel tijd inruimde voor het 

indrukwekkende verhaal van Alyona en we hopen dat dat ook op de radio goed uit de verf komt.   

Hoe kun je praten over een Vredesweek als je land in puin geschoten wordt? 

Activiteiten 

Het programma voor de najaarsactiviteiten is rond, inclusief activiteiten in Oudega waar wij 

uitdrukkelijk voor zijn uitgenodigd. Achterin deze nieuwsbrief vindt u het overzicht. In de 

nieuwsbrieven van dit najaar zal ik attenderen op de eerstkomende activiteiten, maar zet u alle data 

alvast in uw agenda. We verheugen ons op gezellige en leerzame bijeenkomsten. 

De eerste activiteit is de maaltijd van de mielrinners op 3 oktober in het lokaal. 

Op donderdag 6 oktober komen we – ook in het 
lokaal bij elkaar om te kijken naar de film ‘The two 
popes’. De film gaat, zoals de naam al zegt, over 
twee pausen: Benedictus XVI en de huidige paus 
Franciscus. In de film voeren ze gesprekken over 
traditie en vernieuwing die ook voor ons van 
betekenis zijn. De hoofdrollen worden gespeeld door 
Jonathan Pryce en Anthony Hopkins. Volgens een 
recensie in Katholiek Nederland is de film ‘niet 
historisch verantwoord, wel ontroerend’. Na de film 
praten we nog even na. Van harte welkom! Wie 
alvast een trailer wil zien, kan dat doen via 
https://www.youtube.com/watch?v=T5OhkFY1PQE 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.pgoudegaswf.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=T5OhkFY1PQE
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De diaconie is er ook voor u 

 
 
 

 

We zijn misschien gewend om te denken dat de diaconie van onze 
kerk er is voor mensen ‘uit arme landen’. Maar de diaconie is er ook 
voor ons eigen dorp. Immers, in deze tijd kunnen ook wij in financiële 
problemen komen. De diaconie kan dan misschien bijdragen aan een 
oplossing, via doorverwijzing of via concrete steun. We kunnen ons 
voorstellen dat de drempel om hulp te vragen aan een organisatie in 
je eigen dorp hoog is, en daarom heeft de diaconie strikte 
geheimhoudingsafspraken gemaakt. Wilt u een beroep doen op de 
diaconie, dan kunt u contact leggen met de voorzitter, Dieuwke Visser 
(06 57 60 57 49). 

Terugblik startsnein 

Voor een terugblik op de startsnein kan ik u alleen maar www.pkn-gaastmeer aanraden. Klik op de 

foto die op de homepage staat en u komt bij een prachtige fotoreportage waar het plezier soms 

vanaf spat. Het was helaas te koud was om de startsnein te houden in de Flapperpleats (nog wel veel 

dank voor het beschikbaar stellen Angelique). Nu hebben we in het lokaal genoten van een ontbijt 

met het lied Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, zie ook onze website. Vervolgens in de kerk 

genoten van een dienst met Ludwine en Wim plus een zegenbede van Alex én natuurlijk de 

kopergroep, en vervolgens weer in het lokaal genoten van koffie met heerlijkheden. Ondertussen 

maakten de kinderen met Jenneke stenen van hoop, heel toepasselijk.  

Dank aan alle meewerkers, in het bijzonder dit keer aan Jenneke, Sara, Attie en Tryntsje. Want wat 

was er veel te doen, en wat hebben jullie gezorgd voor een soepel verloop. Trouwens: wat gaan er 

eigenlijk veel makke schapen plus herders in een hok. Internationaal ook nog. Kerkrentmeesters, 

goed gezien van jullie om de indeling zo flexibel te maken bij de verbouwing.  

Omdat alle foto’s op de website staan, volsta ik met een kleedjestrilogie. Hieronder van links naar 

rechts de nog schone kleedjes op de gedekte tafels, vervolgens de kleedjes in gebruik en tot slot het 

strijken van de gewassen kleedjes door een Gaastmeerder die heel goed met onze strijkmachine 

overweg kan. 

 

 

  
 

 

 

 

http://www.pkn-gaastmeer/
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Kerk op vakantie 

Weer een inzending in de rubriek Kerk op vakantie! Baukje de Jong – Renema is met haar dochter 

Marijke een paar dagen naar Terschelling geweest en Marijke stuurde een foto op van de fraaie kerk 

in Hoorn op dat eiland. In een boekje over de kerk wordt gesproken over ‘750 jaar een baken voor de 

zeeman, een wegwijzer voor de dwaler en - aan het einde van de reis - een rustplaats voor beiden’. 

Baukje schrijft verder dat het geweldige dagen waren, en dat als verrassing voor haar op de laatste 

dag álle kinderen inclusief Houkje met fietsen voor haar neus stonden. Op de rechterfoto kunt u de 

familie zien, in heerlijk najaarsweer. 

 

 

 

 

Wat leuk, zo’n onverwachte inzending. En inderdaad, waarom zouden we ons beperken tot de 

zomervakantie? Dus daarom zeg ik nog maar eens: wie op een andere plek dan Gaastmeer is en daar 

een kerk ziet, is van harte uitgenodigd om er een foto van op te sturen, liefst met een verhaal erbij.  

Praatcafé 

Wie de komende tijd op vrijdagochtend langs het lokaal loopt, 
maakt een goede kans om daar een groep mensen druk in gesprek 
te zien. Dat zijn dan Oekraïense dorpsgenoten, die een uur lang 
Nederlands praten onder begeleiding van Caroline, Ludwine en 
straks ook Marianne Zoetmulder zag ik. Dit als aanvulling op de 
Nederlandse les. Het initiatief wordt zeer gewaardeerd!   

 
 

 

 

Maatschappelijke stage 

 

Wytske Renema, dochter van Lútzen en Nynke, doet haar 
maatschappelijke stage van 30 uur in het eigen dorp en wil graag 
meehelpen aan maatschappelijke activiteiten. Zo gaat ze helpen 
bij St. Maarten en ook bij activiteiten van de kerk. Geweldig toch?   
Weet u ook nog iets voor haar, dan kunt u haar aanschieten of 
even contact opnemen met mij. 

 

Tot slot 

Omdat de nieuwsbrief anders veel te lang wordt, sla ik de spreek van de week en het 

slotgedicht/gebed een keer over. Op de volgende pagina dus nog het activiteitenoverzicht.              

Tot de volgende nieuwsbrief! Anneke van Mourik 
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Najaarsactiviteiten Protestantske Gemeente De Gaastmar 2022  

 

Dag Datum Tijd Waar Activiteit 

Woensdag Datum in het 
najaar nader te 
bepalen 

09.30 – 12.00 Redbadtsjerke 
Jorwert 

Viering en kleasterkuier van 
Nijkleaster 

Woensdag 21 september  19.30 – 20.30 Ankertsjerke 
Oudega 

Spoor van licht met 
blaasensemble, daarna 
koffie bij Ludwine en Wim 
thuis 

Maandag 3 oktober 18.00 – 19.30 Lokaal Mielrinners  

Donderdag 6 oktober 20.00 – 21.30 Lokaal Film ‘The two popes’ met 
nazit; gastvrouw Ludwine 
Andel 

Vrijdag 7 oktober 19.00 - … It Beaken, 
Oudega 

Bijeenkomst voor de jeugd 
van Oudega en Gaastmeer 
(jongeren worden 
persoonlijk uitgenodigd) 

 17 oktober t/m 
2 november 
(Dankdag) 

 Winkel Producten inzamelen voor 
de voedselbank 

Woensdag 19 oktober 19.30 – 20.30 Ankertsjerke 
Oudega 

Spoor van licht met 
zang/saxofoon/gitaarmuziek, 
daarna koffie bij Ludwine en 
Wim thuis 

Maandag 7 november  18.00 – 19.30 Lokaal Mielrinners  

Maandag 7 november 20.00 – 21.30 Lokaal Thema-avond over het 
gebruik van rituelen, met 
Barbera Kersbergen 

Woensdag 16 november  19.30 – 20.30 Ankertsjerke 
Oudega 

Spoor van licht met 
orgelspel, daarna koffie bij 
Ludwine en Wim thuis 

Zaterdag 19 november 16.00 – 17.30 Pieltsjerke Zaterdagmiddag vóór 
Gedachteniszondag: licht 
aansteken en stilstaan bij 
overlijden van naasten of 
het leed van de wereld 

Maandag 28 november  20.00 – 21.30 Lokaal Gemeentejûn met op de 
agenda het nieuwe 
beleidsplan 2023 - 2027 

 Adventsperiode  Pieltsjerke Deelnemen aan het project 
‘verlichte ramen’ van Kwyk 

Donderdag 8 december 20.00 – 21.30 Lokaal Thema-avond over Iona, met 
Dussie Hofstra 

Maandag 12 december 18.00 – 19.30 Lokaal Mielrinners  

 

Voor volgend voorjaar zitten er al wat activiteiten in het vat: een thema-avond over justitiepastoraat 

bijvoorbeeld, en een bezoek aan een Evangelische Gemeente.  


