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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 7 mei 2021 

4 en 5 mei 

 
 

 

Altijd indrukwekkend, 4 en 5 mei. Een aantal 
van u had 4 mei net op tijd meegekregen dat 
het kopergroepje niet op de brug zou spelen, 
maar voor het lokaal tegenover de kerk. Daar 
klonken koralen, de taptoe en het Wilhelmus. 
Was u er niet bij, dan kunt u een van de 
koralen horen als u naar onze website 
www.pkn-gaastmeer gaat. U hoort dan tegelijk 
de harde wind, die er de oorzaak van was dat 
we niet op de brug konden blazen. Maar om de 
een of andere reden past het, die wind bij de 
muziek. De gierende wind doet denken aan het 
onheilspellende dat 4 mei ook altijd heeft. 
 

De vlag op de kerk hebt u moeten missen, zowel op 4 als op 5 mei. Niet alleen zou die vlag 

kapotslaan tegen de kerktoren, maar ook zou het een levensgevaarlijk karwei zijn geweest om met 

dit weer zo hoog in de toren de vlag uit te steken. Volgend jaar hopelijk beter!  

Hemelvaartsdag: koffie, korte wandeling, korte viering 

Vorige week schreef ik al over onze plannen voor Hemelvaartsdag, 13 mei. De kans dat de plannen 

doorgaan, wordt steeds groter en dus herhaal ik het programma nu even. Er komt geen speciale 

nieuwsbrief meer voor Hemelvaart, dus lees de informatie goed. Wel laat ik woensdagavond of 

donderdagochtend per mail weten of de activiteiten doorgaan of niet. Houd dus uw mailbox in de 

gaten! 

 
 

 
 

Samen met de PKN Oudega en omstreken zijn 
we het volgende van plan: 

• 9.30 uur: verzamelen op het veld achter 
de Pieltsjerke, bij It Piel. We drinken 
daar onze zelf meegebrachte koffie op 

• 10.00 uur: korte wandeling met 
bezinningsvragen voor onderweg 

• 10.30: korte viering met Ludwine, 
opnieuw op het veld achter de 
Pieltsjerke; een kopergroep van 
Concordia zorgt voor de muziek 

• Uiterlijk 11.00 uur: einde 
 

De wandeling duurt niet lang en voert over gebaande wegen. Voor verreweg de meesten van u zal 

het goed te doen zijn. Tijdens de koffie en de viering kunt u staan of op de grond gaan zitten, maar 

als u dat niet comfortabel genoeg is, neemt u dan zelf een stoeltje mee? Wij zorgen wel voor een 

paar stoelen voor degenen die dat zelf niet kunnen. In verband met de coronaregels hebben we geen 

binnenlocatie achter de hand. Als het slecht weer is, gaat het niet door…. We hopen natuurlijk dat 

het droog blijft en dat we dan met elkaar een mooie en waardevolle ochtend meemaken. O ja: u kunt 

ook aan een of twee onderdelen van het programma deelnemen natuurlijk. 

 

http://www.pkn-gaastmeer/
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Nog meer wandelen? 

 

 
 

Nu ik het toch over wandelen heb, kan ik gelijk het wekelijkse kletse 
en kuierje weer eens even noemen. Elke dinsdagochtend om 10.00 
uur staat Ludwine klaar bij het dorpshuis. Iedereen die dat wil, kan 
dan met haar een blokje om lopen of een stevige wandeling maken en 
ondertussen bijpraten. U hoeft zich niet van tevoren op te geven.    
Hoe mooi wilt u het hebben? In IJlst doen ze het ook, en dan onder 
het motto ‘laat uw dominee eens uit’.  
 
Lijkt kletse en kuierje u wel iets, maar kunt u niet op dinsdagochtend? 
Bel of app Ludwine dan voor een ander tijdstip: 06 41 83 33 19. 

 

Herre Feike 

Een trotse beppe Grietsje Brouwer liet ons weten dat dochter Sieuwke en partner Nick een zoon 

hebben gekregen en dat ze hem de mooie Friese Herre Feike naam hebben gegeven. Het gaat goed 

met hem en dat is extra het vermelden waard, omdat hij veel te vroeg geboren is. Een spannende 

periode voor iedereen, maar hij slaat zich er goed doorheen. Hij ligt nog niet in zijn eigen bedje in 

Langweer, maar hij mocht vandaag wel verhuizen van het UMCG naar het ziekenhuis in Sneek, en dat 

is goed nieuws. Ook met Sieuwke gaat het goed. Natuurlijk onze hartelijke gelukwensen aan beppe 

Grietsje en ook aan pake Wybe Leenstra, oerpake en -beppe Wiebs en Tsjikke Leenstra en omke Rein 

Wiebe Leenstra. 

Wat zie je? 

De online dienst van a.s. zondag vanuit de 
Mauritiuskerk in IJlst is mogelijk voorlopig een van 
de laatste gezamenlijke diensten. Vanaf Pinksteren 
hopen we weer in onze eigen kerk bij elkaar te 
komen. Maar we gaan wel iets missen hoor… Wat 
maken we toch elke keer een bijzondere dienst mee. 
Neem nu aanstaande zondag, met het thema ‘Wat 
zie je’. De afbeelding op de liturgie toont iemand die 
in de spiegel kijkt en daar zijn of haar eigen 
achterhoofd ziet… Wat zou dat nu betekenen? In de 
tekst van deze zondag, 2 Koningen 6: 8-23, leest u 
hoe God mensen de ogen opent, en soms mensen 
iets heel anders laat zien dan ze verwachten.  
Zondag is er ook een voorzanger in de persoon van 
Harry de Vries uit Oudega. 

 
 

 

 

Spreek van de week 

Deze week weer een spreuk uit het boek met Geluksregels. De spreuk is afkomstig van kerkvader 

Augustinus, die leefde van 354 – 430. En toch zo van deze tijd, lees maar. 

De mens moet niet beoordeeld worden naar wat hij weet, maar naar wat hij liefheeft. Alleen liefde 

maakt hem tot wat hij is.  
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Voorjaarsgedicht 

Uit de map van Tsjikke Leenstra dit keer een voorjaarsgedicht van Sytze de Vries met daarbij een 

verbazingwekkende foto van Attie Bak. Verbazingwekkend omdat hij gemaakt is midden in die koude 

stormdagen van afgelopen week. En toch is er leven: een pinksterbloem en een oranjetipje, een 

vlinder dus. Ook nog eens heel toepasselijk in deze periode tussen Koningsdag, 4 en 5 mei en 

Pinksteren. Over tot leven komen gaat ook het gedicht van Sytze de Vries. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Een heel klein zaadje 
 
Een heel klein zaadje waait weg op de wind. 
Het ligt verloren op de straat en niemand die het vindt.  
 
Zo’n heel klein zaadje dat vang je in je hand. 
Je dekt het met de aarde toe, dan slaapt het in de grond. 
 
Zo’n heel klein zaadje wordt wakker van het licht. 
Het groeit de zon te boven, het warmt zijn gezicht. 
 
Zo’n heel klein zaadje is liefdevol gepoot. 
Dan loopt het uit en wordt een boom, een boom zo sterk, zo 
groot. 
 
Zo’n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak,  
tot alle vogels zingen in hun grootse onderdak. 
 
Zo’n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk: 
het groeit en wordt voor iedereen een schuilplaats wereldwijd. 
 
Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart. 
Het wordt van alle liefde groot, het groeit, als je volhardt. 
 
Sytze de Vries. 

 

Moederdag 9 mei 

Een bloemetje voor alle moeders met wie we 
komende zondag extra blij zijn. Maar ook voor 
iedereen die graag moederdag zou willen 
vieren, maar dat om welke reden dan ook niet 
kan. Bijvoorbeeld omdat moeder er niet meer 
is. Diverse mensen in het dorp hebben dat kort 
geleden mee moeten maken en op zo’n dag 
denk je daar extra aan. Sterkte gewenst.  

 

Tot slot 

Nog even voor alle zekerheid: volgende week zoals altijd op vrijdag/zaterdag een nieuwsbrief. De 

informatie over het programma met Hemelvaartsdag vindt u in de nieuwsbrief van vandaag. Wel 

krijgt u per mail van mij woensdagavond of donderdagochtend bericht of de activiteiten met 

Hemelvaart doorgaan. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 


