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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 4 november 2022
Maandag 7 november Thema-avond rituelen

Uitnodiging
Thema-avond over rituelen
We gebruiken allemaal rituelen, vaak zonder dat we het ons realiseren. Neem nu het aansteken van
kaarsjes in de kerk of de gebruiken bij een huwelijk of begrafenis. Maar wat is de kracht van rituelen
eigenlijk? Welke rituelen passen bij u / bij jou, en welke rituelen passen bij de kerk van vandaag?

Maandag 7 november 2022, 20:00 uur
In het lokaal bij de Pieltsjerke in Gaastmeer, J.J. Hofstrjitte 14

Programma
19.45 uur: Inloop met koffie en thee
20:00 uur: Opening
Inleiding met dia’s en gesprek “Bewust leven met rituelen, binnen en buiten de kerk”, door Barbera
Kersbergen, ritueelbegeleider bij Afscheid
Rond 21.00 uur: Pauze
Mini workshop: Rituelen en goede wensen
Uitwisseling van ervaringen: welke rituelen passen bij jou en bij de kerk van vandaag?
22.00 Sluiting

Van harte welkom!
Tel. Pastor Ludwine Andel: 06 41833319
Opgave is niet nodig

Deze uitnodiging vond ik zo mooi dat ik hem maar helemaal opgenomen heb in deze nieuwsbrief.
Voor alle duidelijkheid: de uitnodiging is bestemd voor iedereen in het dorp (en daarbuiten).
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St. Maarten 11 november
Ook al is de school gesloten, Gaastmeer doet
nog steeds volop mee met St. Maarten.
Iedereen in Gaastmeer heeft de flyer in de bus
gekregen. Op www.pkn-gaastmeer.nl kunt u de
flyer ook lezen, net als deze uitnodiging
hiernaast. Maar u kunt ook een filmpje bekijken
waarin juf Janny het verhaal van St. Maarten
vertelt. En u kunt zelfs het liedje oefenen dat de
kinderen altijd zingen, en de tekst nog eens
rustig nalezen.
Stagiaires Wytske en Rommy werken ook aan
deze actie mee.
De opbrengst is zoals altijd voor de Stichting
Maher in India. Die Stichting zet zich in voor
onderwijs aan kinderen (en volwassenen) die
anders van onderwijs verstoken zouden blijven.
Actie voedselbank alweer een groot succes
We hadden er eigenlijk niet aan getwijfeld, maar ook dit jaar was de actie voor de voedselbank een
succes. U hebt de winkelwagen bij Lars en Rudy maar liefst vier keer gevuld, en de winkelmannen
hadden zelf ook nog eens voor een bijdrage gezorgd. Ook de doos in de kerk op woensdagavond
(Dankdag samen met Oudega) was vol, en dan was er nog de collecte in de dienst van die avond, ook
voor de voedselbank. Op de foto links dragen stagiaires Wytske en Rommy volle dozen naar het busje
van diaken Dieuwke Visser. Rechts staan Dieuwke en de stagiaires bij de voedselbank. Diaken Klaas
v.d. Goot, tevens vrijwilliger bij de voedselbank, zorgde voor een rondleiding.
Alle gulle gevers uit Gaastmeer en Oudega heel hartelijk dank, en onze vakantiegasten niet minder!
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Bloemschikking met Dankdag
Deze schikking stond met Dankdag in de kerk en is
daar door velen bewonderd. En terecht. Het al
aanwezige herfstbloemstuk is door Tjerie en Tryntsje
aangevuld met producten die passen bij deze Dankdag
voor Gewas en Arbeid.
Ludwine schrijft erover: ‘Er zijn potten met
ingemaakte vruchten van het land en een
petroleumstel dat doet denken aan stoofperen die
uren hebben opgestaan, maar ook aan de zorgen om
de kosten van de energie. In een stil moment maken
we balans op en willen we danken voor wat we
ontvingen.’
Als u de schikking nog beter wilt bekijken, kunt u een
grote foto vinden op www.pkn-gaastmeer.nl, of nog
beter, even naar de kerk lopen. De schikking staat er
nog, als ik het goed heb begrepen.

Met de groeten van ds. Tieneke
Afgelopen woensdag vierde Nijkleaster in Jorwert dat zij tien jaar geleden begonnen zijn met de
wekelijkse ‘kleasterkuiers’: een korte viering, gevolgd door koffie en een meditatieve wandeling.
Elke woensdag weer! Bij de speciale viering van afgelopen woensdag trof ik ds. Tieneke, die natuurlijk
jarenlang aan Nijkleaster verbonden is geweest. ‘Heb je een groepje uit Gaastmeer meegebracht?’
was haar allereerste vraag. Had ik niet. Maar we hebben een kleasterkuier wel op het programma
staan voor begin volgend jaar! Ds. Tieneke stuurde onderstaande foto’s toe voor de nieuwsbrief. Ze
zijn gemaakt tijdens de kuier en laten heel mooi de sfeer zien: volop natuur, prachtige luchten, het
doet iets met je. Wij gaan het binnenkort ook meemaken.

Kinderen op bezoek in de kerk van Oudega
Vanochtend hebben ds. Edna Zwerver en Ludwine de kinderen van Klaver Fjouwer ontvangen in de
Ankertsjerke in Oudega. In groepjes kwamen ze op bezoek om rond te kijken. Het was heel geslaagd,
hoorde ik net. Goed idee!
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Aanvulling wel en wee
Vorige week gaf ik het tijdelijke adres door van Joke
Jebbink: De Ielânen afd. De Stinzen k.12, Harste 11,
8602 JX Sneek. Nu is het zo, dat De Stinzen een
revalidatie-afdeling is, en dat op die afdelingen
GEEN bloemen mogen staan. Dan weet u dat even.
Uiteraard is bezoek wél van harte welkom.
Vorige week hadden we een Zweedse zwam op de
foto, deze week een zwam uit het Drents-Friese
Wold bij Appelscha. Mijn zus maakte de foto tijdens
een wandeling.

Gebed
Ik sluit af met een gebed dat tegelijk het couplet is van een lied, gezongen tijdens de viering vanwege
150 jaar kerkwijding van de St. Vituskerk in Blauwhuis. Waarom ik daar een foto van een koe bij
plaats? Omdat Attie Bak die mij toestuurde en omdat die koe zo heerlijk rustig en vol vertrouwen de
wereld inkijkt. In vrede gelooft, om met het lied te spreken. Ondanks alles. Daar kunnen wij van
leren.
Gebed
Behoedt en bewaart Gij ons, lieve God
En geef geloof en vertrouwen.
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Helemaal tot slot een foto die Froukje Hofstede vandaag maakte aan de Fiskersbuorren. Om stil van
te worden, zo mooi is het hier. Méér mooie foto’s van Attie en Froukje de komende weken!
Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik
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