Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 14 oktober 2022
Dat heb je ervan als je een keer geen nieuwsbrief uitbrengt: de keer daarop moet je dubbel aan de
bak, want de kopij blijft gewoon binnenkomen. Maar daar zijn we juist ook ontzettend blij mee dus
blijf vooral doorgaan.
Actie voedselbank start maandag 17 oktober
U had het misschien al in de agenda gezet: aanstaande
maandag start onze actie voor de voedselbank Sneek –
Wymbritseradiel. Het werkt heel gemakkelijk. U gaat
naar de winkel van Lars en Rudy, koopt een product en
legt dat in de klaarstaande doos. In de winkel vindt u
een lijst met producten die in aanmerking komen.
De actie loopt tot en met woensdag 2 november
(Dankdag).
U kunt zo vaak meedoen als u wilt. En meedoen is hard
nodig: het aantal cliënten groeit door de economische
omstandigheden, terwijl de inbreng van producten juist
terugloopt omdat winkels zuiniger omgaan met hun
voorraden. Dus doe mee!!
Koster gevonden

Het is gelukt, we hebben een koster gevonden. Vanaf
november kunt u haar aantreffen bij de diensten in de
kerk. We zijn heel blij natuurlijk dat ze - na een
snuffelstage - besloten heeft om ja te zeggen. Over wie ik
het heb? Over Alice Steigenga! Welkom in de
kostersploeg Alice!
Deze foto met prachtig rood en groen vond ik zo
feestelijk dat ik hem als welkomstfoto voor onze nieuwe
koster gebruik. Fotografe is Attie Bak.

19 oktober Spoor van licht in Oudega
Nog een activiteit die misschien al in de agenda staat: een Spoor van licht op woensdag 19 oktober
tussen 19.30 en 20.30 in de kerk van Oudega. Kaarsjes aansteken en luisteren naar live muziek.
Daarna bent u welkom bij Wim en Ludwine Andel voor een kop koffie.

Zondag Avondmaal
Niet vergeten: aanstaande zondag 16 oktober gaat Ludwine voor in een dienst waarin we Avondmaal
vieren.
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Wel en wee

Met Joke Jebbink gaat het nog steeds elke dag iets beter en
dat is goed nieuws. Toch is haar conditie nog steeds heel
slecht en ze verblijft (nog) op de IC in Leeuwarden.
We houden contact met haar, want dat kan nu gelukkig
weer voorzichtig. Kaarten zijn welkom: MCL afdeling O,
kamer 2, postbus 888, 8901 BR Leeuwarden.
En naar aanleiding van een vraag naar het huisnummer van
Dieuwke van Netten in Talma: we gaan het nog uitzoeken,
maar mocht u een kaart willen sturen: de post komt zeker bij
haar aan als u uw kaart stuurt naar Talma State intramuraal,
Tollewei 33, 8621 CX Heeg.
De foto met rozen – diep geurend, schrijft ze erbij - is
gemaakt door Froukje Hofstede.

Organist terug
Wat een verrassing. Organist Symen van
Berkum, die wegens gezondheidsredenen een
poosje geleden afscheid van ons moest nemen,
voelt zich weer een stuk beter en begeleidde
afgelopen zondag weer een dienst bij ons.
Brechtje Dantuma maakte deze foto toen hij
aan het oefenen was. We hebben nu met
Pietsje de Jong, Symen van Berkum en Cees
Zeldenrust weer een mooi team organisten.
Heg geknipt
Had u al gezien hoe mooi de heg weer geknipt
is? Brechtje zag het, en knipte op haar beurt
deze foto.
De hegknippers willen liever niet met naam en
toenaam in de publiciteit, maar we zijn niet
minder blij met hun inzet. Dank!

Bijbelverhalen voor kinderen
Er is een serie met poppenanimaties in de maak: ‘Kleine uil wordt wijs’. De makers willen
Bijbelverhalen voor kinderen in de lucht houden. Ik kreeg een link toegestuurd door alweer Brechtje.
Volgens mij is ze met pensioen. Als u op deze website naar beneden scrolt, ziet u een filmpje met het
verhaal van Lazarus op rijm aan het eind, nog gevolgd door een uitleg van de poppen. Neem eens
een kijkje:
Eerste kindercatechese met poppenanimatie: 'Bijbelverhalen in de lucht houden voor kinderen' Katholiek Nieuwsblad
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The two popes
Als u niet naar de film the two popes in het lokaal bent geweest, hebt u veel gemist. Een ontroerende
film waar we twee uur lang geboeid naar hebben zitten kijken, een geïnteresseerde groep kijkers,
een mooi nagesprek, en natuurlijk de koffie met lekkers en zelfs popcorn. Dit alles verzorgt door het
Wim en Ludwine Andel en Attie Bak.
Boom op vakantie

Als variatie op het thema ‘Kerk op vakantie’ stuurden Rinze en Sjoukje Zeilstra vanuit Canada deze
twee foto’s van dezelfde boom. Links op de 1e of 2e dag van hun vakantie, rechts een kleine twee
weken later. De boom is nu bijna helemaal rood en de bladeren zullen binnenkort vallen. Het is een
ahorn oftewel esdoorn (de bekende Maple Leaf). De foto is gemaakt door de zuster van Sjoukje, bij
wie ze op bezoek waren.Wat een feest, die kleuren. Rinze en Sjoukje heel hartelijk bedankt!
Adventsramen
Als kerk gaan we meedoen aan het project van
Kwyk in de Adventstijd: ramen versieren! We
hebben beloofd dat we de informatie over het
project in de nieuwsbrief zetten, dus die leest u
hieronder. En natuurlijk gaan we zelf ook een
(kerk)raam versieren en op een passende
manier ‘openen’ met onder meer muziek.
Vanaf 1 december gaan we in de Gaastmar en Lytse Gaastmar een alternatieve adventskalender
maken. Dit gebeurt door ramen van huizen en gebouwen te versieren en te verlichten. We openen 1
raam per dag tot aan 24 december. In de kerstperiode zijn alle ramen zichtbaar en biedt dit een leuke
wandelroute. We willen iedereen in het dorp erbij betrekken. Het is daarom niet alleen een Kwykactiviteit. De kerk heeft zich aangemeld en wil graag meedoen met een verlicht raam en activiteit.
Wat is de bedoeling!



Wie zich aanmeldt kiest een raam uit dat goed zichtbaar is. Dat kan boven of beneden zijn.
Op aanwijzing of in onderling overleg krijg je een datum toegewezen waarop je
raam ‘geopend’ wordt.
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Iedere deelnemer krijgt een poster waarop de aangewezen datum staat met de vraag deze
alvast zichtbaar op te hangen.
Je versiert het raam in kerst/wintersfeer en zorgt ervoor dat dit verlicht is tussen 17.00 uur
een 22.00 uur vanaf de datum van de ‘opening’ tot aan het eind.
Wanneer je raam al klaar is voor de opgegeven datum, dan graag afdekken.
Je kan zelf je raam openen op de datum en tijd die is afgesproken. Extra leuk is als er een
activiteit in kerstsfeer aan gekoppeld wordt.
Hoe je je raam versiert, bepaal je zelf. Neem in het ontwerp het nummer van de datum
mee.

De werkgroep wil ondersteunen en ontvangt graag reacties want er is met elkaar veel mogelijk met
weinig middelen. Dus kom met je ideeën, vragen en opmerkingen en meld je
aan: stichtingkwyk@gmail.com of 06-29297249
Spreek van de week
Deze keer afkomstig van de nu Heilige Titus Brandsma. Ineke Feenstra stuurde een poosje geleden
een aantal lesbladen toe waarin leven en werk van Titus werden beschreven. Daarin vond ik een
uitspraak van Titus die tot denken aanzet. In de oorlog verzette Titus zich tegen het nazisme. Hij werd
gearresteerd en uiteindelijk op transport gezet naar Dachau, waar hij na vele mishandelingen in 1942
werd vermoord. Titus heeft nooit enige haat getoond, zelfs niet tegen zijn beulen. Hij vond:
Toegeven aan haat is de ware overwinning van het kwaad.
Gebed
Een gebed dat denk ik uit de Iona-traditie komt. Ik vind het prachtig. De foto is – jawel – gemaakt
door mij. Vorige week tijdens een wandeling. Het is een dennenvoetzwam, heb ik mij laten vertellen.
En omdat hij inderdaad aan de voet van een den stond, ben ik geneigd dat te geloven.
Wij zijn God dankbaar:
Voor de schepping, onze moeder aarde.
Wij bidden om vrede en heelheid.
Voor onze ouders en voorouders.
Wij bidden om vrede met het verleden.
Voor onze geliefden, naasten en vrienden.
Wij bidden om vrede en aandacht.
Voor de gemeenschappen waar we onderdeel van zijn.
Wij bidden om vrede en harmonie.
Voor de hele wereld, de diversiteit van mensen, volken en talen.
Wij bidden om vrede en gerechtigheid.
Voor de schepping, onze moeder aarde.
Wij bidden om vrede, duurzaamheid en heelheid.

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