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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 16 december 2022 

De covid is weer achter de rug en dat is maar goed ook, want er is weer veel te schrijven.  

Koffiezetlijst: nog een paar inschrijvers gezocht 

Ik begin met iets praktisch. Op de gemeenteavond is afgesproken om in principe elke eerste zondag 
van de maand samen koffie te drinken in het lokaal. Koffie drinken betekent dat er ook koffie gezet 
moet worden, en dus hebben we een intekenlijst voor koffiezetters. Daar staan al de nodige namen 
op, maar we zoeken nog koffiezetters voor:  

 4 juni 
 2 juli 
 6 augustus 
 17 september (startsnein, meerdere 

mensen nodig) 
 3 december 

 
 

Wie schrijft zich nog in? Stuur een mailtje naar anneke@marsicht.frl of een appje naar 0622496616 
en geef aan welke datum ik mag noteren. Dank alvast!  

Wensboom op Wieldyk 18 

Vanaf aanstaande zondag 18 december tot en met Tweede Kerstdag kunt u een wens doen en deze 
ophangen aan de wensboom die in de tuin van familie Hoogterp, Wieldyk 18, speciaal hiervoor 
versierd wordt. U kunt thuis een wens op een kaartje, stukje hout of een kerstbal schrijven. Dit alvast 
voorzien van een stuk koord, touw of lint (met een ruime lengte) en gaatjes. 

Op ieder moment tijdens de genoemde periode kunt u de wens naar de boom gaan brengen. Hebt u 
hulp nodig mag u Tryntsje vragen, en is er niemand thuis, leg het kaartje of de kerstbal in het 
schuurtje voor het huis. Dan zorgen Trynstje of Feike dat deze in de boom komt te hangen. 

 

    

De wens kan anoniem zijn of u kunt uw naam er op schrijven, dat is aan u om te beslissen. 

Zo komt er een verzameling van uiteenlopende wensen waar ieder, na het lezen ervan, op zijn/haar 
manier iets mee kan doen. 

En: ook kinderen kunnen natuurlijk een wens naar de boom gaan brengen.  
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Kerstmuziek 

 

Er zijn in deze periode kerstconcerten te kust en te keur, maar niet overal spelen/zingen 
Gaastmeerders mee. In deze drie wel. Zondag 18 december om 15.00 in de St. Martinuskerk in 
Sneek (Singel) begint het kerstconcert met het Súdwestkoor, het Fries Gemengd Ensemble en het 
Fries Blazers Ensemble en als gast de jonge sopraan Sterre van Boxtel (kaarten 10 euro). Op diezelfde 
zondag 18 december, maar dan om 20.00 uur in de RK kerk van Heeg, begint het kerstconcert met 
Crescendo en het mannenkoor Ons Genoegen. Ik kon van dit concert zo snel geen kleurenafbeelding 
vinden, maar daarom niet minder aanbevolen! En als klap op de vuurpijl natuurlijk het krystkonsert 
van Concordia, op woensdag 21 december om 20.00 uur in de Pieltsjerke, met als solist Ypie-Nynke 
Martens uit Oudega. Echt iets om je op te verheugen. En o ja: woensdag 21 december om 17.00 uur 
wordt het laatste raam van het Kwykproject onthuld in het lokaal! 

Aggregaten voor Oekraïne 

De aggregaten voor Oekraïne zijn onderweg! Een voor het dorp waar Alex en Oksana vandaan komen 
en een voor het dorp van Vita en Gene. Alex en Sybren Feenstra hebben instructiefilmpjes gemaakt 
en houden contact over de installatie. In de Praatmar komt er een uitgebreider verslag, maar ik wil in 
elk geval iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, heel hartelijk danken. Niet te geloven dat we dit in 
zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen, mede dankzij bijdragen uit de hele regio.  

Kerstdienst voor Oekraïense vluchtelingen 

Oekraïense kerstdienst voor vluchtelingen in kerk van Donkerbroek - Omrop Fryslân 
(omropfryslan.nl) 

Nu we het toch over Alex hebben: hij werkt mee aan een kerstdienst voor Oekraëiense vluchtelingen 
die via YouTube beschikbaar komt voor iedereen die belangstelling heeft. De link naar de dienst komt 
beschikbaar als de film gemonteerd is, u houdt die nog tegoed. Maar als u op de link hierboven klikt, 
krijgt u al interessante informatie vooraf. Bijvoorbeeld dat kerst in Oekraïne altijd in januari wordt 
gevierd, maar dat de hoogste bisschop nu heeft uitgesproken dat vluchtelingen kerst kunnen vieren 
bij het volk waar ze verblijven. Laten we hopen dat de kerstdienst in elk geval een sprankje hoop 
brengt voor alle Oekraïners in en buiten hun land. 
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Liturgische schikking 

De foto hiernaast toont de schikking op de derde advent, want 
die van aanstaande zondag staat er natuurlijk nog niet. Maar zo 
heeft u toch een idee.  
Op de vierde adventszondag staat het verhaal van Tamar uit 
Genesis 38 centraal.  Weduwe Tamar blijft kinderloos achter. 
Haar schoonvader houdt zich niet aan de belofte van het 
zwagerhuwelijk, hij geeft zijn zoon Sola niet aan Tamar. Ze 
bedenkt een list, waardoor ze zwanger wordt van haar 
schoonvader. Zo schenkt ze op deze manier nieuw leven en is 
de weg vrij voor een mooie toekomst. 

 
De gedroogde halmen van riet, die zondag te zien zijn, zijn onduidelijk van vorm. De tafelrand van 
Tamar is langer dan de andere drie randen. Er moet iets bedekt en versluierd worden vandaag. De 
roze peperbes staat voor de pijn van Tamar, die verzacht wordt doordat ze toch zwanger werd. Door 
het vurige rood van de pijn, breekt het witte licht van de toekomst al heen. 

Lokaaldienst was een succes 

 

Positieve geluiden hoorden we na afloop van de 
dienst in het lokaal. Van de lokaalgangers, de 
voorganger en de organist!  
Voor herhaling vatbaar. En dat gaan we dan ook 
doen, waarschijnlijk op 22 januari. 

 

Gebed 

Een gebed uit het boekje van ds. Bruinsma tot slot. De mooie winterfoto’s zijn van Brechtje Dantuma 
(links) en Riny Visser (rechts).  

 

 

Mijn Vader, 
 
Ik bid u voor allen die in 
strijd verkeren en die hun 
machteloosheid zo diep 
voelen. Help hen geloven 
dat U hen niet verlaat.    
Laat hen koninklijk 
overwinnen, zoals het 
kwaad koninklijk hebt 
overwonnen uit liefde voor 
ons. 
 
Amen 

 

 

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 


