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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 24 februari 2023 

Een nieuwsbrief met foto’s van de eerste lammetjes en van kerken in Frankrijk, maar ook met veel 
nieuws over de manier waarop we met elkaar deze tijd op weg naar Pasen willen beleven. En over de 
leuke en praktische dingen die gelukkig ook gewoon doorgaan. 

Sinds 22 februari op de website: de kalender 

 

 

Afgelopen woensdag begon de 40-dagentijd. 
Ludwine is met een auto vol dames naar de 
viering in IJlst geweest, hoorde ik.  
Op www.pkn-gaastmeer.nl staat sinds 
woensdag de veertigdagentijdkalender. Klik op 
‘Open vandaag’ en u kunt elke dag weer een 
nieuwe tekst lezen, een lied beluisteren, een 
gebed meebidden of nadenken over een 
intrigerende vraag.  
Aanstaande zondag krijgt u na de dienst een 
papieren exemplaar van de kalender mee. 

 

Vrijdag 24 februari: de jeugd 

Voor kinderen uit Oudega en Gaastmeer in groep 7 en 8 van de basisschool: 

 

We hebben inmiddels begrepen dat de kinderen iets moois gaan maken en uitdelen. De 40-dagentijd 
is tenslotte ook een tijd met extra aandacht voor elkaar. En nu niet allemaal stiekem een paar jaar 
bijsmokkelen om ook in aanmerking te komen hè! 

De jeugd uit de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs gaan vanavond bowlen in Sneek. Er 
heeft zich een mooie groep aangemeld. 

Zaterdag 25 februari: snoeien rond de kerk 

Vanaf 8.00 uur morgenochtend kunt u 
meedoen. Kom naar het lokaal en neem snoei- 
of veeggereedschap mee. Afwaskwast mag ook. 
Een snoeiochtend betekent altijd veel 
gezelligheid, koffie met iets lekkers en snert na 
afloop. Een dan als beloning ook nog een keurig 
verzorgd hiem.   
  

 

 

 

 



2 
 

Zondag 26 februari: dienst in het lokaal 

Zondag om 9.30 bent u alweer welkom in het lokaal, nu voor een viering met Ludwine als 
voorganger. U kunt in deze tijd ook weer elke week de liturgische schikkingen bewonderen,  
gebaseerd op het thema van deze 40-dagentijd: Uit liefde voor jou. Natuurlijk alles weer van de hand 
van Tryntsje (met remote control dit keer) en Tjerie.  

 

 
 

Zondag lezen we dat Jezus verzocht wordt in de woestijn.     
De weg naar het nieuwe leven is lang, en het is geen rechte, 
snelle weg, maar een weg met obstakels en hindernissen. 
Hiernaar verwijzen de kronkelige takken. Verder ziet u brood 
en stenen en zand. De witte bloem staat voor Gods trouw, we 
gaan op weg naar het licht van de Paasmorgen. 
 
Meditatieve tekst 
 
Uit liefde voor jou 
Wandelen in de woestijn 
Leeftocht 
Het vergezicht 

Zondag 26 februari: collecte voor Zambia 

In deze tijd van ontvangen 
en delen is de collecte in de 
viering van aanstaande 
zondag bestemd voor een 
heel belangrijk project in 
Zambia: het opleiden van 
maatjes voor gezinnen 
zonder ouders, waar een 
van de kinderen 
noodgedwongen als 
gezinshoofd optreedt.  

 
 

Als u zondag niet bij de viering in het lokaal bent, kunt u toch meedoen. Maak uw gift over op NL89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Zambia of doneer online.  
 

Spaardoosjes in de 40-dagentijd voor Moldavië 

Ik weet het, twee acties op een rij. En natuurlijk lopen er nog volop acties voor slachtoffers van de 
aardbeving in Turkije en Syrië en van de oorlog in Oekraïne, en voor andere landen in de wereld. 
Maar het is ook zo ontzettend nodig allemaal.  

Zoals elk jaar gaan we in ook nu weer sparen met de bekende spaardoosjes. Aanstaande zondag 
krijgt u er een mee na de dienst. Wie daar niet is maar wel mee wil doen, kan zich even melden bij 
een van de diakenen, want er zijn doosjes genoeg. Zorg ervoor dat het doosje vol komt. Elke dag iets 
(of in één keer een groter bedrag, het maakt niet uit. Met Pasen verzamelen we alle doosjes en tellen 
de opbrengst.  
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Dit jaar sparen we voor Moldavië. Een 
straatarm land dat ook nog eens veel 
Oekraïense vluchtelingen opvangt én leeft 
onder de dreiging van een nieuwe ‘militaire 
operatie’ van Rusland. Ouderen en kwetsbaren 
krijgen geen uitkering en komen om van de 
honger of omdat ze niet de medicijnen krijgen 
die ze nodig hebben. De kerken in Moldavië 
helpen waar ze kunnen en vele jongeren doen 
mee. U kunt dus vanuit Nederland ook helpen 
met het geld dat u spaart! 

 

Zondag 5 maart: dienst in Oudega en concert Edoza in Sneek 

Op 5 maart is er in Gaastmeer geen dienst, maar in Oudega zijn we van harte welkom in de 
gezamenlijke dienst om 9.30 uur. De dienst wordt geheel verzorgd door vrijwilligers, heel bijzonder 
en het wordt vast erg mooi. Wat vast ook erg mooi wordt, is het optreden van mannenkoor Edoza ’s 
middags om 15.30 in de St. Martinuskerk in Sneek. Er zingt ook een bekende Gaastmeerder mee, 
vandaar dat ik dit concert even vermeld. En eigenlijk treden alle bezoekers op, want er is ook veel 
ruimte voor samenzang.  

Maandag 6 maart 18.00 uur mielrinners  

Samen eten is altijd weer fijn. De mielrinners komen op 6 maart om 18.00 weer bij elkaar. Daarna 
allemaal even helpen met opruimen, want…. 

Maandag 6 maart 20.00 uur filmavond 

Een indrukwekkende film bekijken, kop koffie, met elkaar napraten. 
Ziedaar de ingrediënten voor een waardevolle avond. Dat is vorig 
najaar wel gebleken toen we de film ‘The two popes’ op het scherm 
hadden. Dit keer de film ‘Des Hommes en des Dieux’, zoiets als ‘Van 
mensen en goden’ denk ik. Een film die is gebaseerd op een waar 
gebeurd verhaal en die gaat over een groep Franse monniken die in 
Algerije leeft, in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Als 
moslimfundamentalisten steeds gruwelijker te werk gaan in het 
dorp, helpen de monniken de bevolking waar mogelijk. Maar dan 
kloppen zwaargewonde terroristen bij het klooster aan voor hulp… 
De film heeft internationaal veel lof gekregen voor de manier 
waarop het dilemma van de monniken in kaart is gebracht. Kom dus 
op 6 maart naar het lokaal! Inloop vanaf 19.45 uur.  
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Kerken in Frankrijk 

Tryntsje Hoogterp stuurde prachtige foto’s op die ze maakte tijdens de vakantie van haar en Feike. 
Onder meer foto’s van een kruiswegstatie, die houdt u tegoed. Hieronder al wel een paar foto’s van 
bijzondere kerken in Frankrijk, om precies te zijn respectievelijk in St. Jean-de-Lux (links) St. Martin 
de Hinx (rechtsboven) en Tonniers (rechtsonder) 

 

 

 
 

Spreek van de week 

Deze week las ik een geweldige uitspraak: de waarheid DOEN. Dat vergt misschien even een uitleg. 
Het is een Joodse uitdrukking, die wordt gebruikt in situaties waarin de naakte waarheid te pijnlijk is 
of waarschijnlijk verkeerd opgevat zal worden. Iemand de waarheid zeggen is niet altijd de meest 
liefdevolle manier om iemand iets duidelijk te maken. De waarheid ‘doen’ betekent dan zoiets als ‘de 
scherpe kantjes eraf halen’ of ‘handelen in de geest van de waarheid. Dat kan heel mooi zijn, hoewel 
je je dan wel op glad ijs begeeft. De waarheid geweld aandoen ligt er vlak naast. Maar het is een 
prachtige uitdrukking om op een goede manier te gebruiken: 

De waarheid DOEN 

 

Lammetjes 

En dan nu de beloofde foto’s van de eerste lammetjes in het land. Attie Bak maakte deze heerlijke 
foto’s in het weiland bij Piet Hoekstra, richting Oudega. 

  



5 
 

 

Veertig dagen 

Deze week als afsluiting een gedicht uit de map van Tsjikke Leenstra. Froukje Hofstede fotografeerde 
vorig najaar deze bosbessen in haar tuin. 

 

Veertig dagen 
 
Veertig dagen om te wennen 
Aan een minder vol bestaan. 
Om te weten dat je met eten  
Soms te gulzig hebt gedaan, 
Om te merken dat je met werken 
Vaak niet thuis was, veel te druk. 
Dat je geen tijd had voor een zijpad 
En geen oog had voor geluk. 
 
Veertig dagen om te wennen 
Aan een leven langzaamaan. 
Om met anderen fijn te wandelen 
Of naar iemand toe te gaan, 
Om te praten of te eten 
Of een spelletje te doen, 
Meer te bidden, God in ’t midden, 
Alles meer bewust te doen. 
 
Veertig dagen om te wennen 
Aan een leven uit Gods hand, 
Om zijn droom weer te herkennen 
Vrij te zijn in ’t beloofde land!  
 
Uit de bundel Pluk de dag 

 
 

 

 

Tot slot 

O ja, voor ik het vergeet, zet u de Biddag van 8 maart ook alvast in uw agenda? Om 19.30 uur samen 
met Oudega en ook in Oudega, voorganger ds. Edna Zwerver. 

Volgende week is er weer een nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van 
Mourik 

 

Nagekomen bericht, volgende week meer informatie 

Welkom op een bijzondere lezing in IJlst over Etty Hillesum 
Waar:   In de Eehof naast de Mauritiuskerk 
Wanneer: 7 maart 2023 om 20.00 uur 
Entree:  € 2 of zoveel meer als u er voor over heeft 
Dinsdagavond 7 maart neemt emeritus predikant en “Etty Hillesum-kenner” mevr. G Schievink ons 
mee in het leven en werk van de joodse Etty Hillesum die tot op heden nog veel mensen inspireert. 


