Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 30 juli 2021
Een korte nieuwsbrief dit keer, vooral gewijd aan de viering in de open lucht, die gepland staat voor
zondag 1 augustus. Hieronder ziet u de affiche.
Belangrijkste vraag is natuurlijk, of de
viering door kan gaan. Als ik dit schrijf,
regent het…. De verwachtingen voor
zondag geven nog geen duidelijk beeld.
Optimistisch als we zijn, gaan we ervan
uit dat het feest doorgaat. Maar houd uw
mail en de website in de gaten: het kan
zijn dat wij u zaterdagavond of zelfs
zondagochtend nog moeten berichten
dat u thuis kunt blijven. We hebben geen
binnenlocatie achter de hand dit keer.
Als de dienst wél doorgaat, verwachten
we u om 10.00 uur op het grasveld bij It
Piel. Neemt u zoveel mogelijk uw eigen
stoel mee en ook koffie voor na de
dienst.
Aanmelden is niet nodig, er is plaats
genoeg om afstand te kunnen houden.
Hartelijk welkom!

Zonnebloemen
Met Pasen kreeg u van ons een zakje zonnebloemzaad.
Helaas hoorde ik van meerdere kanten dat het dit jaar
een erg goed slakkenjaar is. Met als gevolg weinig
(zonne)bloemen. Daarom was ik blij dat Ekie Wendelaar
Bonga een mooie foto van zonnebloemen opstuurde, ook
al had ze deze exemplaren in de winkel gekocht. Maar
dan weten we in elk geval hoe ze eruit horen te zien.
Mochten uw zonnebloemen nu wél behouden zijn
gebleven, dan ontvang ik t.z.t. graag een foto voor in
deze nieuwsbrief!
Spreek van de week
Dit keer weer uit het spreukenboek. Fjodor Dostojevski, de Russische schrijver, is de bedenker.
Wat mensen het meest vrezen,
is het zetten van een nieuwe stap en het spreken van een nieuw woord.

Een droom: open kerken
Ook deze zomer doen we weer mee aan Tsjerkepaad. En opnieuw worden bezoekers geraakt door de
sfeer en uitstraling van onze kerk, of door een van de vele verhalen die er te vertellen zijn. Dit jaar
heeft de Stichting Tsjerkepaad geen folders uitgegeven omdat lange tijd niet zeker was of
Tsjerkepaad wel door kon gaan. Maar ter compensatie heeft de Stichting nu een boekje uitgebracht
met prachtige foto’s van deelnemende kerken en verhalen van vrijwilligers.
In het boekje staat ook een gedicht van Jolanda Tuma. Zij is bij de PKN de dorpskerkambassadeur van
Noord-Nederland. Het gedicht is te lang om hier helemaal op te nemen, maar u leest hieronder ter
afsluiting van deze nieuwsbrief de eerste drie strofen.
Ik heb een droom
dat die mooie kerken op ons platteland
de deuren openen voor alle inwoners van de dorpen
dat mensen de kerk ervaren als een open huis,
een eigen thuis
als een ruimte die anders is
waar de dagelijkse sleur even wordt doorbroken.
Ik heb een droom
dat de hokjes en de grenzen
van wel of niet kerks
wel of niet gelovig
worden afgebroken.
Dat we, welke achtergrond we ook hebben
elkaar ontmoeten
als mensen onder mensen
die allemaal zoeken naar inspiratie, troost en perspectief.
Ik heb een droom
dat spiritualiteit, zingeving en omzien naar elkaar
vanzelfsprekend deel uitmaken van het leven in de dorpen;
dat rituelen en verhalen ons zullen inspireren
dat het Woord van God blijft klinken.
Jolanda Tuma
Tot slot
Een hartelijke groet van de kerkenraad en tot de volgende nieuwsbrief!
Anneke van Mourik

