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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 3 maart 2023 

Beste allemaal, 

Een aantal van u heeft het al langs andere weg gehoord, maar gisteren is mijn vader overleden. Hij 
was 97 jaar oud en hij is vredig ingeslapen, maar desondanks missen we hem nu al. Aanstaande 
woensdag wordt hij begraven in Oosterwolde, waar hij ook woonde.  

Ik was van plan om de nieuwsbrief van deze week over te slaan, toen ik tot de ontdekking kwam dat 
ik die voor een groot deel al klaar had. Daarom verstuur ik hem toch maar, met daarbij de 
kanttekening dat ik het in de tekst wat kort houd.  

Herinnering: filmavond 6 maart 

 

 

Vergeet hem niet: de film aanstaande maandag 
in het lokaal Vanaf 19.45 staat de koffie klaar, 
20.00 uur gaan het lichten uit en beginnen we.  
 
Zie het voorproefje op www.pkn-gaastmeer.nl  
onder de titel: Binnenkort in ons lokaal-theater! 
  

 

Snoeien 25 februari groot succes 

 

Ik begreep dat er maar liefst 25 mensen de kans 
hebben gegrepen om mee te helpen met 
snoeien. Geweldig, heel veel dank iedereen. Op 
www.pkn-gaastmeer.nl staat een heerlijke 
fotoreportage. 

 

Zondag en woensdag dienst in Oudega 

Aanstaande zondag 9.30 in de Ankertsjerke een dienst die is voorbereid en wordt geleid voor de 
groep Vieren met Vrijwilligers, en aanstaande woensdag (Biddag) een dienst in de Ankertsjerke om 
19.30 met als voorganger ds. Edna Zwerver. 

Muziek om mee te zingen 

Froukje Hofstede stuurde deze link naar het bekende Taizélied Di noche: 
https://www.youtube.com/watch?v=dBmiT6yk4jk 

U ziet een uitvoering met samenzang in de Lebuïnuskerk in Deventer. Het bijzondere is dat de tekst 
(in vier talen) en de noten ook worden getoond, zodat u heerlijk uw eigen stem mee kunt zingen. Ik 
heb het geprobeerd, je wordt dan vanzelf onderdeel van het geheel. En je geniet volop van de 
melodie en tekst.  
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NB. U kunt elke maand meezingen onder leiding van Bert van de Wetering uit Zwolle. Wel even 
aanmelden. Kijk op Zing als vanzelf, klassieke zangtrainingen door Bert van de Wetering. 

Jong voor oud 

 

Vorige week schreef ik dat de kinderen van Club 
2022/2023 iets moois gingen maken en dat 
gingen uitdelen aan 80+’ers.  
Zaterdag trof ik de uitdeelploeg en de foto 
mocht in de nieuwsbrief.  
 
Sindsdien tref je hier en daar een 80+’er met 
een paaseitje in de mond, want zo’n mooie 
beschilderde koffiebeker vol met paaseitjes 
werd natuurlijk door iedereen enthousiast in 
ontvangst genomen. 
 

 

40-dagentijd 

Hebt u nog geen 40-dagentijdkalender en/of 
geen spaardoosje maar wilt u die wel graag, 
neem dan contact op met Ludwine of met 
iemand van de kerkenraad.  
We sparen die jaar voor ouderen in Moldavië. 

 
 

Stage Wytske Renema afgesloten 

Wytske Renema heeft haar maatschappelijk stage – o.a. bij onze kerk – afgerond. Dank voor al je 
hulp Wytske en we hopen dat je er met plezier aan terugdenkt.  

De jeugd van Gaastmeer op de bowlingbaan 

 

De leiding van de jeugdclub stuurde deze foto 
van de jeugd in actie op de bowlingbaan in 
Sneek.  
Volgens mij is er fanatiek gestreden om de eer. 
Dank weer voor het organiseren van deze 
activiteit! 
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Anekdote Biddag 

Uit de Fryske Spreukekalinder kreeg ik van Joke Jebbink deze anekdote. 

Bûmny kaam op húsbesite. Ferline wike wiense se krekt fan de pleats gien, de boer en boerinne, en 
no wennen se yn ‘e buorren. Se sieten eefkes noflik byelkoar. Doe’t dûmny fuort soe, sei er: ‘Ik sjoch 
jimme moarntejûn wol yn tsjerke by de Biddei’. ‘No nee’, sei de âld boer, ‘dat wie it doel net om 
dêrhinne, wy ha no noch mar sa’n lyts túntsje, dat is de muoite net mear wurdich om dêrfoar nei 
tsjerke ta te bidden’.  

Hope 

Erg is dat. Woon je al 23 jaar in Gaastmeer, heb nog nooit het gedicht op de glazen plaat aan de 
Breksdyk in Oudega te lezen. Gelukkig stond het achterop het jaarverslag van de Fûgelwacht, en kon 
ik het zo voor u overtypen. De winterakonieten rechts zijn gefotografeerd door Attie Bak. 

Hope 
 
Dat der 
Noch soerstâlen bloeie 
Yn ‘e sleatswâl teeblommen 
En dat wy se noch sa neame 
 
Dat mosken 
Ûnder ús dakpannen briede kinne 
Har jongen fuorje yn ‘e beammen 
Skriezen net foortmeand 
Tsjirken net ferwâde wurde 
 
Dat wy de hynsteblommen  
Al ús jierren priizgje 
Om har swiete rook 
Har iere bloei 
Har sweverige sied 
 
Dat dagen licht en ljocht 
En nachten wer gewoan tsjuster binne 
Foar igels, ûlen 
Lyts michjeguod 
En minskebern 
 
Gryt Witbraad 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Einde actie zendingsenvelopjes  

De actie met de in Gaastmeer zo bekende en succesvolle zendingsenvelopjes houdt op te bestaan. 
De persoonlijke benadering met rondbrengen en ophalen van de envelopjes drie keer per jaar in 
combinatie met de mooie doelen werkten bij ons erg goed. Helaas zijn in de afgelopen tijd vele 
gemeenten in Nederland gestopt met de actie, omdat steeds meer mensen geen contant geld meer 
in huis hebben. De PKN stelt de envelopjes en foldertjes daarom niet langer beschikbaar, ook in 
verband met de gestegen kosten van papier, en kiest geen doelen meer uit. 
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Ook in Gaastmeer stopt daarom de actie in de huidige vorm. Maar we zijn niet voor één gat te 
vangen natuurlijk, en daarom is de diaconie bezig een alternatief te ontwikkelen. U hoort er meer 
van. 

De schikking van aanstaande zondag 

 

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, 
die met Jezus in gesprek waren. 
(Matteüs 17:3) 

 
De lezing van de tweede zondag van de 
veertigdagentijd gaat over Mozes, Elia en Jezus op de 
berg. De ontmoeting tussen deze drie wordt vandaag 
gesymboliseerd door drie witte tulpen. Veertig dagen 
is een lange tijd. Mozes en Elia hebben beiden 
ervaring met een periode van veertig. Elia was ook 
veertig dagen in de woestijn en Mozes zwierf er, 
samen met het volk wel veertig jaar rond. Op de berg 
vindt een bijzondere, mystieke ontmoeting plaats. 

Meditatieve tekst: 

Op de berg 
In stilte luisterend, biddend 
Drie profeten 
Gevonden wijsheid 

 

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. 

Etty (Esther) Hillesum werd op 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Op 30 november 1943 werd 
ze in Auschwitz omgebracht. Zij ging vanuit vrije wil mee naar Auschwitz om zo haar joodse naasten 
trouw te blijven. 

In haar dagboek lezen we hoe ze - al schrijvend- tot zelfkennis kwam. Ook beschrijft ze haar 
bijzondere geloofsontwikkeling. Haar teksten - waarin de grote levensvragen aan de orde komen- zijn 

nog steeds actueel en kunnen ook ons opnieuw aanzetten tot nadenken. 

Onlangs kwam de biografie van schrijfster Judith Koelemeyer uit. Zij heeft 
daarin bijzondere ontdekkingen blootgelegd. 

Op de achterflap lezen we: Etty Hillesum- het verhaal van haar leven, is een 
meeslepende geschiedenis over een jonge, gepassioneerde vrouw, die onder 
de meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan haar idealen en aan 
zichzelf. In een interview zegt Koelemeyer: "In tijden vol spanning dwong ik 

mezelf - mede dankzij Etty- om toch te blijven zien hoe mooi de bomen zijn, hoe bijzonder 
vriendschap is." 

Tot slot: een hartelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik  
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