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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 2 juli 2021 

Een korte nieuwsbrief, onder meer om nog even de aandacht te vestigen op de kindervoorstelling 

a.s. zondagmiddag om 16.00 uur in de kerk van Nijland. Het belooft spannend te worden.                

Alle kinderen uit de ring zijn welkom! Meldt u ze wel even aan via kinderkerk-nijland@hotmail.com  

 

Bart en Tjerie van der Meer 60 jaar getrouwd 

De Friese vlag die uithing, de kleine vlaggetjes om het huis en 
het jubileumbord met 60 lieten er geen misverstand over 
bestaan (en dan mag het ook wel in de nieuwsbrief vind ik): 
Bart en Tjerie van der Meer – Spitse waren op 1 juli 60 jaar 
getrouwd. Zestig jaar!!  
We weten dat ze het alleen in kleine kring gevierd hebben, 
maar onze gelukwensen zijn er natuurlijk evengoed. Bart en 
Tjerie, we hopen dat jullie nog vele gezegende jaren met 
elkaar mogen beleven. 
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Tsjerkepaad 

Ook dit jaar doen we weer mee met het provinciale initiatief Tsjerkepaad. Op zaterdagmiddagen in 

juli, augustus en begin september van 13.30 tot 17.00 uur zijn veel kerken in Fryslân open. Bij ons is 

dat natuurlijk altijd al het geval, maar op deze zaterdagmiddagen is er een gastvrouw of -heer 

aanwezig die iets over de kerk en onze kerkgemeenschap kan vertellen. Dus zegt het voort!  

Spreek van de week 

Afgelopen zondag woonden we een kerkdienst in Deventer bij. In de dienst hoorden we het 

levensmotto van een van de gemeenteleden. Dat motto sprak mij enorm aan, vandaar dat het deze 

week ook spreek van de week is geworden.   

De toekomst is afhankelijk van het heden. 
Als ik vandaag niets doe, hoef ik van morgen niets te verwachten. 

 

Zingen  

Afgelopen zondag hebben we voor het eerst weer alle liederen in de kerkdienst mee mogen zingen, 

en nog wel met begeleiding van een kopergroep van Concordia. Zingen in de dienst is iets heel 

bijzonders. Ik noem het wel eens (en dat is eerbiedig bedoeld) een shortcut naar God.  

Ik sluit deze nieuwsbrief af met een deel uit de tekst die ik vond in de map van Tsjikke Leenstra en die 

hier prachtig bij aansluit. 

Zingen is spreken op een hoger niveau 

Zingen is spreken op een hoger niveau. letterlijk, want als je zingt dan verspreek je je niet zo gauw. 

Maar ook figuurlijk. Je staat in het grote geheel van mensen die ons zijn voorgegaan en ons de 

liederen hebben aangereikt. 

Dat gebeurt elke zondag in een eredienst. Zo uiten we niet alleen onze dankbaarheid maar ook ons 

vertrouwen dat het anders kan en zal in deze wereld. Dan kun je ook dingen zingen die normaal te 

groot, te hoog verheven zijn. Grote woorden, we zingen ze boven onszelf uit, en we trekken ons 

eraan op als aan een rekstok. 

Die liederen draag je mee. Als het erop aankomt, dragen ze jou. 

Uit: Dichter bij het lied, van Erick Versloot 

  
 

Tot de volgende nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 


