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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 29 oktober 2021 

Voedsel en kleding: acties 

Ik begin met een korte en krachtige actie voor de voedselbank waar iedereen aan mee kan doen. 

Woensdag 3 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid, en het is inmiddels bijna traditie dat 

we dan iets voor de voedselbank doen. Zo zetten we onze eigen dankbaarheid om in steun aan 

mensen in ons land voor wie elke dag genoeg te eten niet vanzelfsprekend is. 

 
 

 

Hoe werkt het? Heel simpel. Er staat een doos in de hal van 
de kerk, en daar kunt u houdbaar voedsel in doen. Rijst, 
pasta, groenten in blik, koffie enzovoorts. Als u woensdag in 
Oudega naar de Dankdienst gaat, kunt het daar ook in een 
doos doen. Na woensdag brengen we de dozen naar de 
voedselbank. 

 

Woensdag in de dankdienst is de collecte overigens 
bestemd voor de Kledingbus. Ook een heel mooi 
initiatief, waar we al vaker aan hebben bijgedragen. De 
bus rijdt vol met goede gebruikte kleding en speelgoed 
door de regio. Mensen kunnen meenemen wat ze nodig 
hebben en betalen wat ze kunnen missen. Tegelijkertijd 
biedt het initiatief mogelijkheden om werkervaring op te 
doen. Momenteel is het initiatief vanwege de corona-
maatregelen wat anders ingericht, maar donaties blijven 
even hard nodig. 
 

 
 

 

Er komt nóg een kledingactie aan, maar dan gaat het om de inzameling van ‘echte’ kleding, en die 

actie is ook voor een ander doel. Maar daar hoort u volgende week meer over.  

1 november wel gespreksgroep, geen mielrinners 

Even voor alle zekerheid: de gespreksgroep maandag 1 november om 20.00 uur gaat door. We 

zorgen ervoor dat we niet te dicht op elkaar zitten. In de oorspronkelijke planning stond voor 1 

november ook een etentje van de mielrinners gepland, maar net als de vorige keer gaat dat NIET 

door. De coronasituatie is daar niet naar.  

 

Dankdag 3 november in Oudega 

 

Zoals ik al zei: woensdag 3 november is het Dankdag 
en die vieren we dit keer samen met Oudega in de 
Ankertsjerke. Om 19.30 uur. Voorgangers zijn Ludwine 
Andel en Edna Zwerver. Nog meer Gaastmeerder 
inbreng in deze gezamenlijke dienst ziet u in de 
Ankertsjerke staan, want Tjerie en Tryntsje zorgen 
voor een passend bloemstuk! 
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20 november gedenken overledenen 

Nog een aankondiging alvast voor november: op zaterdag 20 november kunt u net als vorig jaar in de 

kerk een kaarsje aansteken om overledenen te gedenken. En met ‘u’ bedoelen we nadrukkelijk 

iedereen uit het dorp of waar dan ook vandaan. U krijgt nog nader bericht.   

Opening lokaal en tsjerkemerk 27 november 

Meer nieuws volgt, maar zet ook dit vast in uw agenda: op 
zaterdag 27 november gaan we het nieuwe lokaal feestelijk 
openen. We willen er ook nog het een en andere omheen 
organiseren. Voor het hele dorp. Blokkeer de datum alvast 
want het wordt echt iets om naar uit te kijken! 

 
 

Wintertijd 

 

Als u aanstaande zondag in de sneinske pronk 
voor de kerk staat en u ziet helemaal niemand, 
dan is de kans groot dat u het toch vergeten 
bent…. de wintertijd begint weer! 

 

Spreek van de week 

Deze week een spreuk uit de Bijbel, want daar staan ze natuurlijk ook volop. 

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft 

te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. 2 Timoteüs 2:15 

Schuilen tegen de eenzaamheid 

De dichtregels hieronder (gevonden in de map van Tsjikke Leenstra) zijn afkomstig van iemand van 

wie u het waarschijnlijk niet zou verwachten: oud-premier Ruud Lubbers. Het verhaal gaat dat hij ze 

schreef op de avond voordat hij voor het eerst premier werd. Ik combineer het gedicht met een mooi 

passende herfstfoto van Attie Bak. 

Mijn God, wat kun je eenzaam zijn 
Zo eenzaam, zo verdwaasd  
dat zelfs het bidden in mij raast 
Almaar zoekend naar houvast. 
 
Laat wijken toch die mist, dat bange beven 
Die radeloze ik, opstandig en verwezen 
Laat schuilen mijn gemoed in Uwe hand. 
 
Al stamel ik nog slechts 
Al is het op en uit 
Laat schuilen mijn gemoed in Uwe hand. 
 
Uw hand 
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 Bloeien 

 

Wat heerlijk dat we tegelijkertijd zoveel moois 
om ons heen zien. Riny Visser maakte deze foto 
deze week bij de jachthaven van Piet en 
Dieuwke Visser. Nog volop bloeiende bloemen!  

 

Tot slot 

Van mijn plan om minder vaak een nieuwsbrief uit te brengen, komt niet veel terecht. Voor de 

komende weken heb ik de onderwerpen alweer klaarstaan. Er gebeurt veel in november!  

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 

 

 

 


