Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 17 september 2021
Startsnein 19 september: laatste oproep
De poster spreekt eigenlijk voor zich.
Een viering met bevestiging van kerkwerkers
(ambtsdragers), wat een voorrecht.
Neemt u zelf koffie mee? U hoeft dit keer geen
stoel mee te slepen. Ook de hapjes en drankjes
in de nazit verzorgen wij voor u.
Van harte uitgenodigd allemaal, het belooft een
feestelijke viering te worden. De kinderen zijn
ook zeer welkom, er is voor hen een speciaal
programma.
Aanmelden is niet nodig.
De liturgie vindt u als bijlage bij de digitale
nieuwsbrief, maar er liggen morgen ook
geprinte exemplaren klaar.

Jeugdclub Gaastmeer 24 september van start
De begeleiders van de jeugdclub gaan voortvarend te
werk. Vrijdag 24 september is al de eerste avond
gepland, met pizza maken en spelletjes. Zie ook de
artistieke poster hiernaast. Op die avond bespreken
Sytske, Lieuwe en Sjoukje ook het verdere programma
voor dit seizoen. In totaal komen er waarschijnlijk vijf
avonden.
Alle Gaastmeerder jongeren van 12 tot en met 16 jaar
zijn welkom in het lokaal naast de kerk om 18.00 uur.
Dan heeft de jeugd ook nog de primeur van de
bijeenkomsten in het nieuwe lokaal, hoe mooi kan het
zijn?
Kent u nog Gaastmeerder jeugd die mee wil doen? Wijs
ze dan vooral op dit initiatief. Wij zijn er heel blij mee en
hopen dat het een groot succes wordt!
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Vieringen na de startsnein
Loslaten van de 1,5 meter en een coronapas in horeca en theaters: de nieuwe maatregelen van het
kabinet. Die regels gelden echter niet voor de kerken (iets met scheiding van kerk en staat), dus is de
PKN bezig een eigen standpunt te bepalen. Gaan de kerken de lijn van het kabinet volgen? De PKN
formuleert dan een advies aan de plaatselijke kerken, want die besluiten uiteindelijk zelf (iets met
soevereiniteit in eigen kring). Het advies van de PKN wordt volgende week verwacht. Dat is wel erg
laat gezien de ingangsdatum van 25 september. Bovendien luidde het PKN-advies in coronazaken
vaak dat elke kerkenraad moet doen wat passend is in de eigen situatie. Kortom: we moeten het zelf
uitvinden.
We weten dat de PKN een coronapas geen goed idee vindt. In een kerk
moet iedereen welkom zijn. Bij dat standpunt hebben we ons
aangesloten. Tegelijkertijd betekent ‘iedereen welkom’ dat ook
mensen met extra risico’s veilig moeten zijn. Bijvoorbeeld mensen die
door een onderliggende ziekte maar beperkt beschermd worden door
vaccins. En die mensen zijn er, we hebben in het dorp concrete
voorbeelden genoeg. Loslaten van de 1,5 meter betekent dan
verhogen van het risico. Dat vindt de kerkenraad niet verantwoord.

Wel willen we graag stoppen met het systeem van aan- en afmelden. We kregen steeds meer
signalen dat het een drempel vormde voor kerkbezoek en dat is erg jammer. Het werkte ook niet
altijd even goed.
Na wikken en wegen hebben we afgesproken dat we zes weken lang het volgende gaan doen dan wel
laten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We houden de 1,5 meter afstand aan, zowel in de kerk als in het lokaal. Net als nu dus.
Mondkapjes draagt u als u dat prettig vindt.
Uw jas legt u naast u in de bank (toch ruimte genoeg).
We stoppen met aan- en afmelden. We zullen duidelijk aangeven waar zitplaatsen zijn.
De gespreksgroep gaat gewoon van start (datum volgt).
We starten nog niet met de eetclub. De risico’s zijn daar groter, omdat het altijd druk is in
de keuken en omdat de mielrinners schalen e.d. aan elkaar doorgeven.

In deze zes weken bekijken we hoe dit bevalt. We houden ons aanbevolen voor uw ervaringen!
Gaastmeer: water en lucht
Herinnert u zich nog die foto’s van vorige week, met grazende koeien en zeilende skûtsjes? Dat
waren niet de enige prachtige foto’s die Froukje Hofstede opstuurde. Kijkt u maar eens naar de foto’s
hierna. Gaastmeer gezien vanaf It Piel en de Wiide Sleat. Het treft mij vooral dat het water en de
lucht zoveel aandacht hebben gekregen in het beeld. Helemaal raak. De foto’s laten het dorp zien,
maar de menselijke maaksels zijn niet beeldbepalend. Dat is Gods schepping.
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Spreek van de week
Dit keer een uitspraak van Hildegard von Bingen. Dat was een benedictijnse abdis, dus het hoofd van
een vrouwenklooster. Ze leefde van 1098 tot 1179. In haar lange leven heeft ze zich ontwikkeld tot
een invloedrijk geleerde, maar ook tot een groot dichteres en componiste. Op youtube zijn talloze
opnames te vinden van door haar gecomponeerde muziek. Probeert u bijvoorbeeld eens
Hildegard von Bingen Voice of the Living Light - Bing video
Haar werk is nog opvallend bij de tijd. De uitspraak hieronder bijvoorbeeld had evengoed 1000 jaar
later bedacht kunnen zijn.
Waar geen menselijke twijfel is, is ook geen antwoord van de Heilige Geest.
Avondgebed
Een avondgebed uit een Taizéliturgie opgestuurd door Riny Visser en Ineke Feenstra. Ik zet er een
foto van de dagpauwoog naast (gemaakt door Attie Bak). En dagpauwoog naast een avondgebed,
vooruit maar. Omdat hij zo mooi is.

Tot slot
Graag tot de volgende nieuwsbrief. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik
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