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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 13 januari 2023 

De hele afgelopen week had ik het al druk met mijn werk, maar vanmiddag kwam er ook nog een 
spoedvraag bij. Vandaar dat ik deze week de onderwerpen in de nieuwsbrief misschien wat soberder 
behandel dan anders.   

Begrafenis Gerrit Renema 

Degenen van u die in Gaastmeer wonen, hebben onlangs het kaartje van de begrafenisvereniging al 
in de bus gekregen. Dinsdag 10 januari is Gerrit Renema van de Kaepwei op 89-jarige leeftijd 
overleden. In het Ringblad, dat vandaag kwam, stond nog dat hij terminaal ziek was. Dat was de 
situatie toen ik de kopij schreef… Ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg dat het overlijden van 
Gerrit Renema een groot verlies voor het dorp is. Maar natuurlijk helemaal voor kinderen en voor 
zijn zus Baukje de Jong-Renema. Tegelijkertijd zijn we dankbaar voor alles wat hij betekend heeft.   
En voor het feit dat hij zo intens afscheid heeft kunnen nemen in de week voor zijn overlijden.  

De begrafenis is op dinsdag 17 januari hier in Gaastmeer. Vanaf 12.30 uur condoleren in de kerk en 
vanaf 13.30 uur de afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis. Omdat verwacht wordt dat zeer 
velen de dienst en de begrafenis zullen willen bijwonen, gebruiken we waarschijnlijk ook het lokaal 
en het dorpshuis. Daar wordt dan een beeld- en geluidsverbinding heen geleid. Maar u kunt de 
dienst ook thuis via een livestream volgen en dan bijvoorbeeld bij de begrafenis weer aansluiten. Wilt 
u van die mogelijkheid gebruik maken, ga dan naar www.bvuitvaartzorg.nl/gedenkpagina.  

Nog meer wel en wee 

 

De operatie die Kirsten Gaarlandt moest 
ondergaan, lijkt geslaagd. Maar herstel van zo’n 
ingreep is niet gemakkelijk, begrepen we. 
Natuurlijk wensen we Kirsten en haar familie 
weer veel sterkte toe. We hopen binnenkort te 
kunnen vertellen waar u een kaartje heen kunt 
sturen.  
 
We hebben ook goed nieuws, want Feike en 
Tryntsje Hoogterp zijn vandaag 40 jaar 
getrouwd. Daar word je blij van. Nog vele jaren 
erbij  toegewenst.   

 

Thema-avond ‘Geloven in de bajes’ 30 januari: van harte uitgenodigd 

Op deze maandagavond vertelt Jet Schut over het werk van een geestelijk verzorging in een 
gevangenis. Ze doet dat vanuit haar werkervaring, dus het wordt vast een heel interessante avond.  
Maar Jet heeft ook als doel om de afstand tussen mensen binnen en buiten de muren van de 
gevangenis te verkleinen. Want worden we niet door dezelfde krachten aangeraakt als we geloven? 
Elk jaar doen we als kerk mee aan de actie Paasgroeten voor gevangenen, dus dit is ook een 
prachtkans om meer te begrijpen van de impact. 

Deze avond is expliciet ook bedoeld voor mensen van buiten Gaastmeer, uit de ring bijvoorbeeld. We 
starten om 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.45 uur.   

 



2 
 

Ludwine heeft bijgetekend 

 

Het contract dat wij met Ludwine hadden 
afgesloten, liep eind vorig jaar af. Maar ze heeft 
bijgetekend! Dat betekent dat ze in elk geval 
nog 3,5 jaar (AOW-leeftijd) onze pastor blijft. 
We zijn er zo blij mee.  
 

 

Dank uit Oekraïne 

Een heuse oorkonde als dank voor de generator 
en voor onze steun aan Oekraïense 
vluchtelingen. Daar word je stil van. Je zou 
zeggen dat de mensen daar wel andere zorgen 
hebben, maar zij hebben de veerkracht 
gevonden om ons een hartverwarmend 
dankwoord te sturen.  
 
Dat motiveert ons weer om vooral door te gaan 
met de hulp, zoveel als we kunnen. Dank 
mensen uit Berestya voor deze levensles. 

 
 

Mielrinners  

 

Nou ja, of de mielrinners na afloop van de 
maaltijd van afgelopen maandag nog rinne 
koene, weet ik niet. Maar dat de stamppot 
boerenkool met draadjesvlees en stoofpeertjes 
goed smaakte, weet ik wel zeker. Net als het 
captains dinner van de vorige keer trouwens. 
Dus Brechtje en Maurits, Barbera en Jaap heel 
erg bedankt!  

 

Tot slot 

Van Joke Jebbink kreeg ik een Fryske spreukekalinder cadeau, vol met spreuken natuurlijk maar ook 
met korte anekdotes. Ik zal er de komende tijd regelmatig uit citeren. Voor nu een wijze raad:  

As dwaan net doocht, is litten better 

Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 


