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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 10 oktober 2020 

Er is weer veel te vertellen, dus maar snel beginnen. Allereerst: onze najaarsactie. 

Actie voedselbank start 15 oktober   

 
De voedselbank Sneek-Wymbritseradiel helpen? Dat is nu heel gemakkelijk. Koop bij Rudi en Lars             

- de winkel in Gaastmeer dus – een product waar de voedselbank behoefte aan heeft en leg het in de 

doos die klaarstaat bij de kassa. Dat is alles! Rudi en Lars gaan een speciaal rek voor de actie 

neerzetten, dan hoeft u niet te zoeken. De actie start donderdag 15 oktober en loopt tot en met 

woensdag 4 november. Dan is het Dankdag voor gewas en arbeid. De doos of dozen worden dan 

opgehaald en naar de voedselbank gebracht. U kunt zo vaak meedoen als u wilt. Van harte 

aanbevolen. 

Kerkdiensten: strengere coronaregels 

U heeft het allemaal wel gelezen denk ik: er gelden sinds deze week weer strengere regels voor de 

kerkdiensten. De regels gelden in eerste instantie voor de maand oktober.  

Maximaal 30 kerkgangers 

 

Voor veel kerken is de belangrijkste beperking 
dat er maximaal 30 kerkgangers aanwezig 
mogen zijn, naast de voorganger en organist. 
 
Wij hebben het relatieve geluk dat er voor ons 
weinig verandert, want in onze kerk passen 
toch al niet meer dan 30 mensen op 1,5 meter 
afstand van elkaar. 
 
In het systeem van reserveren verandert ook 
niets. 

 

11 oktober Second Sunday online te volgen 

Op 11 oktober zouden we de dienst in en samen met Oudega vieren. Maar met een maximum van 30 

kerkgangers wordt dat lastig. Mocht u toch graag naar die dienst willen, geeft u zich dan in elk geval 

van tevoren op bij Auke Stroband, a.stroband@home.nl. Dat voorkomt teleurstellingen. 

Gelukkig is er een mooi alternatief, want om 10.30 kunt u via www.kerkdienstgemist.nl kijken en 

luisteren naar de dienst op Second Sunday in de Mauritiuskerk in IJlst. Ludwine Andel gaat voor in 

deze dienst en de liturgie is bijgevoegd. 

2nd Sunday wordt maandelijks gevierd in IJlst. Het is een laagdrempelige dienst voor jong en oud, 

met filmpjes om over na te denken en muziek om van te genieten. Dit keer een bijdrage van 

muziekdocent en trompettist Jan Hibma en twee van zijn jonge leerlingen.  

U kunt deze dienst natuurlijk ook later nog meemaken via www.kerkdienstgemist.nl. 

 

mailto:a.stroband@home.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Geen gemeentezang meer 

 

Heel spijtig is dat we nu als gemeente echt niet meer 
mogen zingen in de diensten. We waren net zo blij dat 
we in elk geval het intochts- en slotlied weer mochten 
zingen, maar ook dat is helaas nu niet verantwoord 
meer. We moeten heel voorzichtig zijn.  
 
 
 

Afgelopen zondag hebben we kunnen luisteren naar een voorzanger, en dat zal misschien wel vaker 

gebeuren. Maar we weten inmiddels ook dat je de liederen heel goed kunt meebeleven als de 

organist de melodie speelt en je zelf de woorden in je hart uitspreekt. 

En mondkapjes op 

En dan tot slot: bij het binnenkomen en 
verlaten van de kerk dragen we mondkapjes.   

• Als u bijna bij de kerk bent, zet u uw 
mondkapje op; 

• Als u op uw plaats zit, mag het af 

• En als u de kerk verlaat, zet u het weer 
op. 

We weten dat er verschillend wordt gedacht 
over het nut van mondkapjes, maar we willen 
die discussie nu achter ons laten en één lijn 
trekken. 

 

 

Verbouwing lokaal 

Wie er nog aan twijfelde of de verbouwing van 
het lokaal wel grondig wordt aangepakt, wil ik 
uitnodigen om even goed naar deze en andere 
foto’s op de website www.pkn-gaastmeer.nl te 
kijken.  
Kijk en huiver. 
 
Binnenkort krijgt u een flyer in de bus waarin u 
kunt lezen hoe u deze harde werkers kunt 
helpen. 

 
 

Programma jeugd Oudega en Gaastmeer 

De clubleiding voor groep 7 en 8 heeft weer een mooi programma bedacht. Een paar activiteiten die 

vorig seizoen niet door konden gaan, komen nu alsnog aan bod, maar er zijn ook nieuwe plannen. 

Lees het programma voor het hele seizoen en noteer de data. Kent u kinderen die ook graag willen 

komen? Iedereen is zeer welkom. 

  

http://www.pkn-gaastmeer.nl/
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Club 2020 – 2021  Groep 7 & 8 

 

Vrijdag 30 oktober vanaf 18:30 tot  20:30 uur in “it 

Beaken’’ te Oudega:  Kennismaken, samen eten en 

daarna een spannend spel! 

 

 

Vrijdag 27 november om 19:30 tot 21:00 uur in               

‘Us Doarpshûs’ te Gaastmeer: Sinterklaasavond!  

Vrijdag 18 december om 19.30 tot 21:00 uur in “it Beaken” 

te Oudega: We gaan lassen en/of metaal bewerken met Bram en Nienke de 

Haas! 

 

Vrijdag 29 januari  2021 om 19.30 tot 21:00 uur in “it Joo”: We maken 

verschillende teams en spelen een verassende Pubquiz! 

 

Vrijdag 19 februari om 19:30 tot 21:00 uur in “it Beaken”’ te Oudega: Filmavond 

met popcorn! 

 

Vrijdag 26 maart om 19:30 tot 21:00 uur in “it Beaken”:   Samen voor de 

Voedselbank! Fenna de Haan vertelt over het werk van de Voedselbank en 

Piet de Haan geeft een rondleiding in de Ankertsjerke.  

 

Zaterdag 24 april vanaf 15:30 uur in “it Lokaal” te Gaastmeer:  Slotactiviteit! 

 

Groetjes van Betty (beheerder groepsapp.06-39365885), Yteke (06-30199326) en Griet 

(06-27138312) 
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Ouderling-kerkrentmeester  

De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat Riny Visser bereid is om ouderling-kerkrentmeester te 

worden. Hij was al kerkrentmeester, maar hij zal dus nu ook deel gaan uitmaken van de kerkenraad. 

U hoort nog wanneer Riny officieel wordt bevestigd. Geweldig dat we daarmee het totaal van het 

aantal kerkenraadsleden weer op peil kunnen brengen! We zoeken nog meer kerkenraadsleden, 

maar daar komen we binnenkort op terug.  

Viering Avondmaal 27 september 

 

Deze foto willen we u niet onthouden. Wat u 
hier ziet, is een statafel in de hal van de kerk 
met daarop brood en wijn voor de 
Avondmaalsviering. Iedereen nam bij 
binnenkomst een stukje brood en een bekertje 
mee en zo konden we toch Avondmaal vieren. 
Ik persoonlijk vond het net zo mooi als altijd. 
Fijn dat het zo kon!  

 

Wel en wee 

Klaas van der Goot heeft een ingreep in het ziekenhuis ondergaan. De ingreep is geslaagd en hij is 

inmiddels weer thuis. Hij moet voorlopig herstellen en voorzichtig aan doen. 

 

Voor Klaas maar natuurlijk ook voor al die 
andere mensen in het dorp die momenteel te 
kampen hebben met ziekte of verlies, deze 
prachtige foto van Attie Bak.  
 
Een beregend raam: niets om vrolijk van te 
worden, zou je zeggen. Maar met een kleine 
aanpassing wordt zo’n raam opeens een teken 
van warmte en hoop. Je moet er alleen oog 
voor hebben.  
 
Dat we zo naar elkaar mogen omzien. Niet met 
grote gebaren maar met warmte en oog voor 
wat een ander nodig heeft.   

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Avondgroet 

In de nieuwste Taizé-liturgie staat een indrukwekkende Avondgroet, waarmee ik deze nieuwsbrief 

afsluit. 

 

 

Namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 

 

 


