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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 6 januari 2023 

De eerste nieuwsbrief van 2023. Driekoningen. De kerstversiering opgeruimd, de versierde ramen 
idem. Aan het werk dus weer! Omdat we van meerdere kanten horen dat de nieuwsbrief in een 
behoefte voorziet, gaan we er in 2023 maar gewoon mee door. De ene keer misschien wat 
uitgebreider dan de andere keer. Maar het gekke is: zo klein als we zijn, er is altijd een heleboel te 
vertellen! Hoe doen grote gemeentes dat eigenlijk?  

Wel en wee 

Afgelopen dinsdag moest ik u in een extra bericht vertellen over de 
gezondheidssituatie van Gerrit Renema. Voor wie dit bericht heeft 
gemist: hij is terminaal ziek. Omdat veel mensen afscheid van hem 
willen nemen, regelt zoon Sybren dat de bezoekjes goed gespreid 
worden over de dagen, zolang het kan. U kunt dus het beste 
contact opnemen met Sybren via Whatsapp op 06 31 78 08 49 of 
via de mail op sybrenrenema2@gmail.com. Gerrit is thuis, en het 
verzoek is om de bezoekjes kort te houden.  
 
Over het verloop van de operatie die Kirsten Gaarlandt vandaag 
moest ondergaan, hopen we dit weekend meer te horen.  
Met Joke Iedema gaat het naar omstandigheden redelijk, maar het 
herstel zal nog wel een poos duren. 
We leven zoveel mogelijk mee met iedereen die het moeilijk heeft, 
ook degenen die niet met naam en toenaam zijn genoemd.  

 

De tere roos, die heel mooi bij al dit zware nieuws past, is op de foto gezet door Froukje Hofstede. 

 

Oproep hulp bij klussen Pondok tussen 16 en 30 januari 

Wist u dat de Pondok bijna het hele afgelopen 
jaar verhuurd is geweest? Geen wonder dat er 
na dit intensieve gebruik het een en ander 
aangepakt moet worden. De kerkrentmeesters 
zoeken hiervoor hulp. Er is werk voor iedereen: 
extra schoonmaak binnen en buiten, schilderen 
van de woonkamer, herstellen van verzakt 
straatwerk, tuinonderhoud, snoeiwerk.  
 
Om dit werk te kunnen doen, is de Pondok 
tussen 16 en 30 januari niet verhuurd.  
Help mee en geef u op bij Klaas Brouwer, 
klbrouwer@gmail.com  
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Uitnodiging: zondag 8 januari 9.30 uur Avondmaal, koor en koffie 

 

 

Het mannenkoor ‘Ons Genoegen’ uit 
Heeg (en Gaastmeer) zal aanstaande 
zondag voor en tijdens de dienst een 
aantal liederen laten horen. Ze zingen 
natuurlijk ook mee met de 
gemeentezang, ik verheug me er nu al op.  

Heel mooi ook dat we zondag weer Avondmaal vieren. Ludwine is voorganger en Pietsje de Jong – 
Reitsma bespeelt het orgel. We houden ‘lopend Avondmaal’, we komen dus naar voren om brood en 
wijn te ontvangen. Na de dienst drinken we gezamenlijk koffie. Van harte welkom iedereen! 

 

Terugblik Oud en Nieuw 

Op Oudjaarsavond was er een korte en sobere viering in 
het lokaal. We hebben ons verdiept in de vraag ‘wat hoop 
je in 2023 te ontvangen en wat denk je in 2023 aan 
anderen te kunnen geven?’. Iets om over door te denken. 
 
Op Nieuwjaarsochtend waren we te gast in Oudega, bij 
een mooi ochtendgebed met elementen uit Iona.      
Beste buren, nog dank voor de koffie met cake 
voorafgaand aan de viering! 

 

 

Nieuwjaarswens 

Eind vorig jaar, tijdens het mooie winterweer, maakte Attie Bak deze foto van twee ganzen.               
Er spreekt kracht en hoop uit, en daarom zet ik hem naast de nieuwjaarswens waarvan ik helaas niet 
meer weet wie die ook weer heeft toegestuurd. Excuses daarvoor. De dichter is Kris Gelaude. 

 
 

 
 
 

 
Nieuwjaarswens 

 
Ik wens je 

genoeg stilte 
om op te kijken 
naar de sterren. 

 
Genoeg eenvoud 

om ontzag te tonen 
voor het kleine. 

 
Genoeg vertrouwen 

om het goede 
zijn weg te laten vinden. 

 
Genoeg verwondering  

om het ondenkbare 
te zien gebeuren. 

 


