Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 18 november 2022
Gedenken van overledenen en leed in de wereld op 19 en 20 november
Als het goed is, hebben onze stagiaires ook
bij u – als u in Gaastmeer woont – een
uitnodiging voor 19 en 20 november in de
bus gedaan.
Vergeet u het niet? Zaterdag 19 november
tussen 16.00 en 17.30 uur. Net als in
vorige jaren zorgen Tjerie en Tryntsje weer
voor lichtjes langs het pad naar de kerk
(zie foto op de flyer links) en voor bloemen
in de kerk. Ludwine is gastvrouw. Het lied
‘Als alles duister is’ kunt u horen als u op
deze link klikt: Als alles duister is (Kom, as
it tsjuster is) - Bing video
Ook op zondag 20 november in de
kerkdienst (9.30 uur) staan we stil bij
overledenen die in onze gedachten zijn.
Na de dienst drinken we met elkaar koffie.
De kaart voor Pieteke van der Schoot die
nu op het betinkingsplakje staat, wordt na
de dienst naar de familie gebracht.
Het betinkingsplakje is overigens onlangs
voorzien van een nieuwe klimop.
Dank nog Roelie!
Wel en wee
Soms een langdurig behandelingstraject, soms een acute
ziekenhuisopname in de familie. Er zijn opnieuw dorpsgenoten die een
zware periode doormaken.
Maar soms is er ook onverwacht goed nieuws. Deze week zelfs twee
keer.
Mevrouw Joke Jebbink is weer thuis! De revalidatie ging razendsnel. Joke
is blij dat ze weer naar huis kon en zal thuis natuurlijk verder revalideren.
Niet te geloven bijna, zó lang op de IC en nu weer thuis. Iets om heel
dankbaar voor te zijn.
Ook van Harrie Kramer (Pielhúskes, Vrienden van Gaastmeer) kregen we
het bericht dat hij weer thuis is. In de Praatmar staat nog het adres van
het revalidatiecentrum, maar dat is dus nu gelukkig niet meer aan de
orde. Hij schrijft: ‘Onder dankzegging voor die enorme hoeveelheid
kaarten die ik vanuit Gaastmeer mocht ontvangen en me op de been
hielpen’. Het mocht in de nieuwsbrief. Harrie, namens ons allemaal heel
veel succes met de nog lange revalidatieperiode!!
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De foto bij het Wel en wee laat een roos zien uit de tuin van Froukje Hofstede. Hij bloeit nog en ruikt
heerlijk, schrijft ze erbij.
Zondag 27 november: eerste Adventszondag
Je voorbereiden op het Licht van kerst kan op vele manieren. De een zoekt in deze periode graag de
stilte op, de ander vindt inspiratie bij woorden, symbolen of liederen. Op zondag 27 november kunt u
in ieder geval kiezen uit een aantal activiteiten in het dorp of de regio die bij uw eigen beleving van
Advent passen. Ik licht er een paar uit, al of niet uitgaand van de kerk.

De kerkdienst in de Pieltsjerke begint op deze
eerste Adventszondag om 11.00 uur. Ds. Dussie
Hofstra uit IJlst is voorganger. Vanaf deze
zondag staat ook weer wekelijks een liturgisch
bloemstuk op de tafel in de kerk.
In de voormalige school tegenover de kerk
organiseert Emmie tussen 13.00 en 17.00 uur
een open dag. Een middag vol beleving en
rituelen.
Agenda | Het Goede Leven -in- praktijk
(hetgoedeleveninpraktijk.nl)
Ds. Cor Nijkamp stuurde het volgende bericht
toe. ‘In de Doopsgezinde kerk in Sneek start om
15.00 uur een zangmiddag met meer en minder
bekende advent- en kerstliederen. De middag
staat onder deskundige begeleiding van Bob
Pruiksma. Koffie en thee staan klaar vanaf ca.
14.45 uur. Bij de uitgang is er een collecte voor
de onkosten van deze middag. U bent van harte
welkom om mee te komen zingen.’
Ook de PKN IJlst stuurde een uitnodiging voor
een zangmiddag op 27 november, met
aandacht voor de liederen van Johannes de
Heer.
Vanaf 16.00 uur in de Mauritiuskerk in IJlst.

We vinden het een hele eer dat wij als kerk
mogen starten met het Kwykproject ‘versierde
ramen’. De leiding van de jeugdclub neemt de
versiering van het kerkraam voor haar rekening,
Leny Zeilstra zorgt voor muzikale begeleiding op
trompet en wij zorgen voor warme dranken.
Het wordt heel sfeervol! Iedereen is van harte
uitgenodigd om tussen 17.00 en 17.45 uur te
komen kijken en luisteren.
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Kinderproject kerst
Gaastmeerder kinderen in de basisschoolleeftijd zijn uitgenodigd om mee te doen in het
kinderproject van Oudega. De kinderen zullen een film maken over de kerstboodschap. Die kunnen
we dan met kerst ook in onze kerk laten zien. We zijn nu al heel benieuwd!
Fors bedrag St. Maarten-actie
In de vorige nieuwsbrief schreef ik al over de
actie, maar nu weten we ook het bedrag:
€ 1.220! Een prachtig bedrag, we mogen trots
zijn op de kinderen die hier zo hun best voor
gedaan hebben.

Spreek van de week
In het spreukenboek stond deze indringende uitspraak van Georges Bernaros.
Vrijheid is geen voorrecht, het is een opgave

Sterven en bloeien
Ik eindig deze nieuwsbrief met een kort gedicht van Toon Hermans. Het werd voorgelezen bij een
bijeenkomst deze week waar werd stilgestaan bij twee recente overlijdens.

De twee foto’s op de volgende pagina passen precies bij dit gedicht. De linker foto is gemaakt door
Attie Bak: een kale boom, een donkere lucht die de zon lijkt te gaan verbergen. De rechter foto is
gemaakt door Alice Steigenga: een zonsopgang in het najaar. De aarde is nog donker, maar de zon
blijft en zal in het voorjaar weer zorgen voor nieuw (voort)leven.
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Tot slot
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Anneke van Mourik

4

