Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 25 juni 2021
Goed nieuws! De landelijke PKN heeft met ingang van a.s. zondag de corona-adviezen versoepeld, en
daar spelen we graag op in. Dat is nu ook verantwoord, omdat het aantal besmettingen zo terugloopt
en het aantal gevaccineerden oploopt.
Weer gewoon zingen
We mogen weer gewoon zingen in de diensten. Voor
veel mensen een heerlijk bericht. Alle liederen en op
gewone sterkte. Dus niet zoals op de foto hiernaast,
maar u hoeft ook niet meer te fluisteren.
Aanstaande zondag worden we ook nog begeleid door
een kopergroep, hoe feestelijk wilt u het hebben?

Nog wel reserveren
U hebt waarschijnlijk wel begrepen, dat de 1,5 meter afstand meer dan ooit centraal komt te staan.
Omdat ons kerkgebouw zo klein is, moeten we voorlopig tevreden zijn met maximaal 30 mensen in
de kerk. Meestal is er plaats genoeg, maar stel dat er een groep vakantiegasten zou komen, dan
zouden we toch in de knoop kunnen komen. Daarom blijven we werken met het
reserveringssysteem.
Daar waar 1,5 meter afstand lastig is, blijven de mondkapjes in gebruik. Dus bij binnenkomst en
vertrek. Ook de garderobe blijft om die reden buiten gebruik.
En verder komen voortaan de voorganger en ambtsdragers aan het begin van de dienst weer gewoon
de kerk in vanuit de hal. Na de dienst verlaten ze als eersten weer de kerk. De collecte houden we
nog even op de manier die we van de laatste tijd gewend waren: met dozen bij de uitgang.
Terugblik op de overstapdienst op 20 juni voor kinderen uit groep 8
Een supergeslaagde dienst was het, de overstapdienst in Sânfurd. Dat hoorde ik van alle kanten. Het
weer was goed genoeg om de dienst buiten te houden, heel veel kinderen deden mee en aan
belangstellenden was er ook geen gebrek. Ik begreep dat een van de indrukwekkendste momenten
was dat de kinderen van hun ouders een hardop uitgesproken wens meekregen voor de nieuwe fase
in hun leven. Bekijkt u vooral de fotoreportage op onze website www.pkn-gaastmeer.nl
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Op de foto’s in deze nieuwsbrief ziet u links het jeugdorkest de Notenkrakers en rechts de erehaag
voor de overstappers. Veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt!
Toerhimmelje
Als u toch op de website www.pkn-gaastmeer.nl bent, scroll dan even iets naar beneden en bekijk de
foto’s van het toerhimmeljen. Op zaterdagochtend 19 juni verscheen er een enorme kraan naast de
kerk. Aan de kraan een bakje met daarin twee kerkrentmeesters. Ze werden omhoog gehesen en
begonnen aan de schoonmaak van de toren. Spectaculair! De derde kerkrentmeester moest zo te
zien met een touw het bakje in de lucht houden. Hij lacht er wel heel hard bij, zie ik op de website;
als ik in het bakje had gezeten, was ik er niet helemaal gerust op geweest. Het is gelukkig allemaal
goed afgelopen, behalve dan dat de schoonmakers halverwege hun schuursponsje lieten vallen.

Spreek van de week
In het boek met de 1000 spreuken lees ik deze week een heel treffende uitspraak. Hij is van Halldór
Laxness.
Wie altijd naar het doel der dingen vraagt, zal nooit hun schoonheid ontdekken.
Ingewikkeld
Ik eindig deze keer met een gedeelte van een gebed, onderdeel van een Taizéviering en toegezonden
door Riny Visser en Ineke Feenstra.
Vader-God, vergeef ons dat we het leven
misschien vaak veel te ingewikkeld maken. Ook
ons leven met U. Ik wil graag met U wandelen,
eenvoudigweg U volgen. Ik wil erop vertrouwen
dat U mij neemt zoals ik ben, waardoor de
redenen die ik voor mezelf heb verzonnen om
niet goed genoeg te zijn, vervliegen. Vul ons
met uw Heilige Geest.
Heer in Uw goedheid, hoor ons gebed.

Tot slot
Contact gewenst? Dan kan dat via mij, Anneke van Mourik.
2

