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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 5 november 2021 

Natuurlijk hebben we allemaal gehoord over de nieuwe coronaregels. Meer regels zijn op komst. 

Toch denken we onze activiteiten voor november door te kunnen zetten. Als dat verandert, laten we 

het weten.  

Degenen die ook het Ringblad lezen, zullen merken dat ze sommige teksten twee keer onder ogen 

krijgen. Dat ging dit keer niet anders.  

Sint Maarten/Sinte Marten 11 november 

 

De huis-aan-huisbrief over Sint Maarten hebt u inmiddels in 
de bus gekregen. Het is een initiatief van enkele meesters en 
juffen van onze vroegere school, en de kerk is sponsor.        
Het geld dat de kinderen bij elkaar zingen voor de Stichting 
Maher wordt door de diaconie aangevuld. De tekst, de muziek 
en zelfs een instructiefilmpje van het lied dat de kinderen 
zingen, vindt u op www.pkn-gaastmeer.nl  
 
U bent toch wel thuis op 11 november aan het eind van de 
middag? En misschien zet u een lichtje bij het tuinhek?  
 
Elk jaar weer zo mooi, geweldig dat dit gebruik in ere blijft.  

 

Concert in Bolsward 7 november 

Even ongegeneerd reclame maken voor Muziek 
in de Martini, de Martinikerk in Bolsward 
bedoel ik dan. Zondag om 15.00 uur begint daar 
een concert met koor-, piano-, orgel- en 
blaasmuziek. Dit alles onder leiding van Jan 
Brens. Het wordt mooi! Vanaf 14.50 is er 
orgelmuziek. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Primera in 
Bolsward en zondag vanaf 14.15 uur in de kerk.  
 
In het Fries Blazers Ensemble spelen ook enkele 
Gaastmeerders mee, vandaar de reclame! 

 
 

De nieuwe coronaregels 

 

De nieuwe coronaregels hebben voor onze kerkactiviteiten gelukkig 
nog weinig gevolgen. We hielden immers al de 1,5 meter afstand in 
ere. Dat is nu natuurlijk nóg belangrijker geworden. Gezamenlijk 
koffiedrinken deden we al niet en ook de mielrinners waren nog niet 
bij elkaar gekomen, en dat blijft zo. Vergaderingen e.d. in het lokaal 
gaan wel gewoon door. Wat wél verandert, is dat we u weer moeten 
vragen om bij verplaatsingen in lokaal of kerk een mondkapje voor 
te doen. Zodra u zit, mag het af.  

 

http://www.pkn-gaastmeer.nl/
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Snein 7 novimber Fryske tsjinst en zondag 14 november een bekende op tv 

Snein 7 novimber sil ds. Eize van der Sluis fan De Jouwer foargean yn in Fryske tsjinst om 9.30 ûre. 

Eltsenien fan herten útnûge! Op 14 november valt Wim Andel de eer te beurt om de dienst te leiden 

die zal worden uitgezonden op Omrop Fryslân. Omdat u natuurlijk eerst hier in Gaastmeer naar de 

kerk gaat, kunt u het beste om 12.00 uur de herhaling bekijken. Ook later is de dienst nog terug te 

zien, even zoeken op internet. 

Open huis en feestelijke ontmoeting op 27 november 

U had natuurlijk al op de kalender geschreven dat op 
zaterdag 27 november het lokaal wordt geopend. 
Inmiddels kunnen we u melden dat de festiviteiten 
gehouden worden tussen 16.00 en ongeveer 18.00 uur.  
 
Er is van alles te doen. U kunt het schitterend verbouwde 
lokaal bewonderen, maar ook de kerk, de Pondok, het 
kostershuis en de hokken erachter. Wilde u altijd al eens 
de kerktoren in? Weten wat een pastor eigenlijk doet? Zien 
hoe die mooie bloemstukken in de kerk worden gemaakt 
of zelf meehelpen? Buiten bij de vuurkorf bijpraten? Dat 
en nog veel meer hopen wij op 27 november te kunnen 
aanbieden. Doordat we de activiteiten spreiden over 
meerdere plekken en voor een deel buiten houden, 
denken we verantwoord te werk te kunnen gaan.  
  

We nodigen het hele dorp uit, al was het maar omdat het hele dorp financieel of met de handen 

heeft meegeholpen om de verbouwing en inrichting van het lokaal mogelijk te maken. 

Boodschap voor gemeenteleden: schrikt u niet als u een dezer dagen een mail krijgt met het verzoek 

om aan een van de activiteiten mee te werken. We willen voor elke activiteit een ‘taakdrager’ 

benaderen, die verder zelf de activiteit regelt. Alleen dan kunnen we als kleine kerk zoiets voor elkaar 

krijgen. Maar wees gerust: we houden het lichtvoetig en informeel. Veel werk is het niet. 

Kledingactie voor het opvang Afghaanse vluchtelingen in Heeg tot 15 november 

In Heeg worden tijdelijk vluchtelingen uit 
Afghanistan opgevangen. In Oudega is een actie 
gestart om kleding voor hen in te zamelen, 
want daar is grote behoefte aan. Wij doen mee. 
Onze vraag: breng de kleding die u over hebt 
naar Ekie Wendelaar Bonga, Hellingpaed 24. De 
kleding moet schoon en heel zijn, en niet 
versleten. Doet u de kleding in een tasje of zak? 
Ook kinderkleding is welkom! 
De actie loopt tot en met 15 november.  

 
Cursus Vieren gaat door! 

Het doet ons ontzettend veel plezier dat zich voldoende belangstellenden hebben aangemeld om de 

korte cursus voor mensen tussen de 20 en 40 jaar te kunnen starten. De eerste bijeenkomst wordt 

nu gepland, het onderwerp is vanzelfsprekend Advent en Kerst. Weet u nog iemand die zin zou 

hebben om mee te doen: van harte welkom! Even een seintje naar Ludwine is voldoende.   
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Wel en wee 

Nu we het toch over Ludwine hebben: een poosje geleden kon u in de nieuwsbrief lezen dat ze 

kampt met rugklachten. Er liepen toen onderzoeken om uit te vinden wat er precies aan de hand 

was. Inmiddels is dat duidelijk. Normaal gesproken zetten we geen diagnoses e.d. in de nieuwsbrief, 

maar in dit geval, met toestemming van Ludwine, doe ik het wel: het blijkt een hernia te zijn. Het 

doktersadvies is: rustig aan doen en afwachten tot het overgaat. Ludwine probeert dat te doen en er 

is wel enige verbetering zichtbaar, maar ze zal nog veel geduld moeten hebben. Ze blijft overigens 

wel aan het werk! 

 

 
Daarmee dringt zich natuurlijk het verhaal op van 
Ludwines naamgenoot Liduina van Schiedam. Die leefde 
van 1380 – 1433. Door een val op het ijs raakte ze 
verlamd en aan het bed gekluisterd. Maar ondanks haar 
toestand kon ze vele zieken tot troost zijn door naar 
hun verhalen te luisteren en goede raad te geven. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liduina_van_Schiedam 
Sprekend onze Ludwine dus, hoewel we vurig hopen 
dat zij weer helemaal zal herstellen.  
 

Dankdag in Oudega 

Dit prachtige bloemstuk, gemaakt door Tjerie 
en Tryntsje, was te zien in de Ankertsjerke bij de 
viering van Dankdag (voor Gewas en Arbeid) op 
3 november. Na de dienst is het bloemstuk naar 
’t Hofke in Oudega gebracht, zodat de 
bewoners er nog een poos van kunnen 
genieten. Meer foto’s op www.pkn-
gaastmeer.nl  

 
 

Doopdienst 31 oktober 

Een unieke gebeurtenis op 31 oktober:    
Isa Vera Andel werd gedoopt door 
grootvader Wim en grootmoeder Ludwine 
Andel. En dat ook nog in de Pieltsjerke in 
Gaastmeer. Isa wordt ingeschreven in de 
PKN-gemeente Zwolle.  
 
Het was een ontroerende intieme viering.            
Altijd reden voor grote dankbaarheid, als 
jonge mensen hun kind willen laten dopen.   

Zegen bij de doop 
 

Ik bid dat de Heer je zegent, 
dat Hij je voeten laat dansen 

en je armen sterk maakt. 
Ik bid dat Hij je hart met tederheid vult 

en je ogen met pretlichtjes. 
 

Afrikaanse zegenwens 
 

 

Een van de liederen die tijdens de viering te horen waren, was ‘Come healing’ van Leonard Cohen. 

Sindsdien heb ik er al vaak naar geluisterd. Probeert u het ook maar eens. In de eerste uitvoering 

zingt Leonard Cohen zelf mee, in de tweede uitvoering kunt u de Engelse tekst meelezen. Een tekst 

die niet altijd even toegankelijk is, maar wel heel spiritueel. Wat ik er vooral uit haal is de bede om             

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liduina_van_Schiedam
http://www.pkn-gaastmeer.nl/
http://www.pkn-gaastmeer.nl/
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in alle gebrokenheid van deze wereld mensen tot ‘hele’ mensen te maken: lichaam en geest, 

verstand en hart. En dat is natuurlijk een prachtige wens om mee te geven aan je kindje.  

https://www.youtube.com/watch?v=8pKUwTooZ3o&ab_channel=LeonardCohenVEVO Come Healing 

(cover) by Leonard Cohen - YouTube 

Hieronder ziet u de tekst die vader Krijn Andel in het gastenboek schreef.  

 

Spreek van de week 

Ook de spreek van de week komt uit de doopdienst. In 1 Johannes 4:12 staat 

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons                                      

en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 

Grou  

Joke Jebbink overhandigde mij een blaadje uit de 
Friese scheurkalender, voor in de nieuwsbrief. 
Geweldig verhaal. Voor degenen die de woorden 
‘fyn’ en ‘grou’ nog niet op de cursus Frysk gehad 
hebben: fyn betekent ‘fijn’ maar ook ‘orthodox, 
gereformeerd’, en ‘grou’ betekent ‘dik’ maar ook 
‘vrijzinnig, hervormd’. Ik combineer het verhaal 
met een foto van die leuke oranje lampionnetjes, 
ook gekregen van Joke (uit de tuin). 

 
 

Yn dy tiid, foar de oekumene, wie dûmny Dykstra noch in skoaljonge. Hy gie stikem mei syn maten 

nei de kermis, dêr’t in draaimole stie. No kin je sjen dat it lang lyn is, want de ‘finen’ moasten betelje 

en de ‘grouwen’ mochten fergees. No wie dûmny doedestiids in stevige dikke jonge en doe’t de 

draaimolebaas him frege oft hy ‘fyn’ wie, sei hy: ‘Nee, ik bin grou’. Hy liigde net en mocht fergees. 

Tot slot 

in de nieuwsbrief van volgende week meer nieuws over het Open Huis op 27 november, maar ook 

over het aansteken van de kaarsjes in de kerk op 20 november en over een alternatief voor de 

geplande gemeenteavond van 22 november. 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik  

https://www.youtube.com/watch?v=8pKUwTooZ3o&ab_channel=LeonardCohenVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=nVJAm3nrXJ4
https://www.youtube.com/watch?v=nVJAm3nrXJ4

