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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 20 januari 2023 

Beste allemaal, 

Eerst iets over de verzending van de nieuwsbrief. Er lijken wat adressen verloren te zijn gegaan op de 
verzendlijst, hoe het kan weet ik echt niet. Maar mocht u van iemand horen dat hij/zij de nieuwsbrief 
niet meer krijgt, dan hoor ik dat weer graag. Dan kan ik het in orde maken.  

Geloven in de bajes 

 

U ziet het: maandagavond 30 januari a.s. 
allemaal naar het lokaal komen voor de thema-
avond ‘Geloven in de bajes’.  
 
Een interessante avond voor iedereen, wel of 
niet gelovig. Ook belangstellenden elders uit de 
ring zijn van harte welkom.  
 
Jet Schut weet waar ze het over heeft, want ze 
werkt zelf bij gevangenen. Luister naar haar 
ervaringen en ga in gesprek. We krijgen die 
avond ook een oefenopdracht, begreep ik.  
 
 

 

Afscheid Gerrit Renema 

Een mooi en waardig afscheid was het dinsdag. 
Een lange rij mensen die de familie de hand 
wilden drukken. Een heel passende dienst 
(‘zonder ophef’ hoorde ik een paar mensen 
zeggen) en daarna nog samenzijn in het 
dorpshuis. Op de foto naast de Paaskaars vier 
staande kaarsen voor de overledenen in de 
naaste familie, en kleine lichtjes, aangestoken 
door de pakesizzers.  
Op het betinkingsplakje in de kerk zal nu een 
kaars voor Gerrit Renema branden, zodat we 
elke keer weer herinnerd worden aan deze 
bijzondere man.  

 

 

Dienst in het lokaal 

Aanstaande zondag is de dienst in het lokaal! Ds. M. Mook is de voorganger en Cees Zeldenrust 
begeleidt de liederen op het keyboard.  

Kerkbalans  

Deze week hebben gemeenteleden de brief voor Kerkbalans in de bus gekregen. Niet weggooien, 
maar goed lezen en overwegen of u een bijdrage wilt geven of uw bijdrage wilt verhogen. We willen 
nog lang blijven bestaan! Dank alvast. 

 



2 
 

Wel en wee 

 

Kirsten Gaarlandt stuurde deze foto op en hij mocht in de 
nieuwsbrief. Kirsten bedankt Gaastmeer voor het medeleven, 
ze heeft er steun uit geput. Voorlopig is ze nog bij haar zoon, 
maar ze hoopt snel weer in Gaastmeer te zijn. Op de foto 
maakt ze een strandwandeling. Prachtig, met die blauwe 
wolkenlucht.  
 
Mijn eigen Cees heeft maandag een nieuwe knie gekregen. 
Normaal gesproken mag je dan dinsdag weer naar huis, maar 
helaas kreeg hij last van forse nabloedingen. Daar zijn ook 
foto’s van, maar die zal ik u besparen. Vanavond 
(vrijdagavond) heb ik hem eindelijk weer opgehaald en nu nog 
revalideren natuurlijk. 

 

Club 2022/2023 Oudega en Gaastmeer 

Kinderen van de hoogste drie basisschoolklassen opgelet. De eerstvolgende activiteit is op vrijdag 27 
januari. Jullie komen dan bij elkaar in het lokaal in Gaastmeer (bij de kerk) voor een speurtocht door 
het dorp. Bij slecht weer is er een alternatief. 

De vrouw van Menno Simons 

Op verzoek van ds. Cor Nijkamp het volgende 
bericht.  
 
Op 12 februari a.s. om 14.30 uur is er in de 
Doopsgezinde kerk in Bolsward een 
voorstelling, waarin Korneel Roosma antwoord 
zal geven op de vraag ‘Wie was Geertruydt 
Jansdochter Hoyer?’. Ja, ze was de vrouw van 
Menno Simons, maar wie was ze zelf nu 
eigenlijk?  
 
De kerk is open vanaf 14.00 uur. 
Voor koffie/ thee wordt een bijdrage gevraagd 
van 5 euro  

 

Tot slot 

Beste mensen, deze mantelzorger laat het hierbij. Volgende week weer een nieuwsbrief!  

Met een vriendelijke groet, Anneke van Mourik 

 
Het is goed te geloven dat alles veel wonderlijker is dan we kunnen bevatten. Dat is de waarheid. 

Vincent van Gogh 

 


