Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 19 november 2021
U weet het inmiddels: dit weekend staat in het teken
van het gedenken van overledenen. Zaterdag kunt u
tussen 16.00 en 17.30 de kerk inlopen om een kaarsje
aan te steken voor dierbaren die korter of langer
geleden zijn gestorven. Zondag in de dienst om 9.30 uur
wordt speciaal de naam van ons gemeentelid mevrouw
Klaske Leenstra - Fekkes genoemd en ook dan kunnen
aanwezigen een kaarsje aansteken.
Froukje Hofstede attendeerde mij op een prachtig
gezongen gebed, waarin God wordt gevraagd om bij ons
te zijn in tijden van rouw. Het gebed heet Indonana en is
oorspronkelijk afkomstig van het Zuidafrikaanse Xsosavolk, gezongen in hun taal IsiXsosa. Eigenlijk is het een
hymne voor de dagen tussen Goede Vrijdag en Pasen,
maar de strekking is veel breder. We voelen ons verlaten
en kunnen alleen nog bidden om troost. Er zijn vele
uitvoeringen te vinden, maar ik kies voor deze:

https://www.youtube.com/watch?v=Lm3YMv8C4IU
Jammer van de reclame aan het begin, maar ik weet niet
hoe dat anders moet.
Groen dorp: wie denkt mee?
Nóg duurzamer en groener worden….. Een interessante uitdaging,
maar ook broodnodig. Wie wil daar nu niet over meedenken? Als
kerk zijn we ons aan het oriënteren op de mogelijkheden, maar we
willen dat het liefst doen als onderdeel van het dorp. Vandaar ons
initiatief om een werkgroep op te richten die onderzoekt hoe we
van Gaastmeer een dorp kunnen maken met nóg meer
milieubewustzijn en duurzaamheid.
Belangstelling om er op zijn minst een keertje over te
brainstormen? Meld u/je bij Riny Visser, riny.fietst@hotmail.com
of 0622107574. Aan het eind van de nieuwsbrief kunt u een
toelichting van de hand van Riny lezen.
Kledingactie: drie auto’s vol
Maar liefst drie auto’s vol kleding konden we deze week naar het opvangcentrum voor vluchtelingen
in Heeg brengen. Iedereen heel veel dank, er is heel veel behoefte aan. En aan nog veel meer, dat
merkten we wel toen we er kwamen. Niet alleen aan spullen, maar ook aan activiteiten voor
kinderen en aan taalles bijvoorbeeld. We willen ermee aan de slag, u hoort er binnenkort meer van.
De PKN Heeg zal de activiteiten vanuit de kerken in de omgeving coördineren.
Toch nog een keer de coronaregels
Steeds striktere adviezen komen onze kant op. Ik geef ze graag door, want alleen als we heel
voorzichtig zijn, maken we kans dat we in elk geval onze diensten kunnen blijven vieren.
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Vorige week noemde ik al: 1,5 meter afstand, mondkapje bij verplaatsingen door de kerk,
thuisblijven bij klachten. Ik was vergeten u te vragen om vooral uw jas niet in de garderobe te
hangen, want daar staan we veel te dicht op elkaar. Dit keer komt daar nog het verzoek bij om u
tijdens het zingen te beheersen: PIANO dus. Iedereen. Ja, ik heb ook wat huiswerk te doen.
Club 2021 – 2022 op 26 november
De kinderen van groep 7 en 8 van Oudega en Gaastmeer komen op 26 november bij elkaar in het
lokaal in Gaastmeer. We gaan knutselen met natuurlijke materialen. De avond begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.00 uur.
De jeugdclub voor Gaastmeerder jongeren in klas 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs komen op 10
december weer bij elkaar, ook in het lokaal in Gaastmeer.
Herinnering: gemeentebijeenkomst
De gemeentebijeenkomst wordt verplaatst naar zondag 28 november aansluitend aan de dienst, dat
wil zeggen na een kopje koffie. We beginnen dus om circa 11.00 uur. De stukken liggen vanaf morgen
ter inzage in de hal van de kerk.
Kerkanekdote
Vorige week stonden in de nieuwsbrief twee kerkanekdotes
en toen Cees die las, kwam direct het volgende naar boven.
In de jaren ’70 was de jeugd ook rebels, maar soms gingen ze
toch mee naar de kerk (de gereformeerde kerk in Ferwerd).
Daar gingen ze zich op de kreak zitten vervelen, wachtend op
een buitenkansje. Dat kwam toen de dominee met luide stem
de passage las uit 2 Koningen 2 waarin de profeet Elia voor
kaalkop wordt uitgescholden. Dat liet een kaalgeschoren
jongeling zich niet zeggen en met veel bombarie verliet hij de
kerk. Sneu voor de dominee ook, want het is een passage met
veel onheil en dat viel nu toch een beetje in het water.
Hebt u ook een bijzondere herinnering aan kerk of geloof?
Geef hem aan mij door en ik zet hem in de nieuwsbrief!
Herfst
Piet en Dieuwke Visser stuurden deze prachtige paddenstoelenfoto op, gemaakt in St. Nyk. De herfst
in optima forma. De rechter foto is gemaakt door Attie Bak toen het deze week volle maan was.
Paddenstoelen, volle maan, geheimzinnigheid…. er ontbreken alleen nog wat spoken.
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Spreek van de week
De spreuk van deze week komt uit de map van Tsjikke Leenstra en is van Loesje.
Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag

Tot slot
Tot slot van deze nieuwsbrief de beloofde toelichting door Riny Visser. Volgende week weer een
nieuwsbrief! Voor wie het nog niet gezien had: afgelopen dinsdag 16 november hebt u op de mail
een bundel met een selectie uit de nieuwsbrieven toegestuurd gekregen!
Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik
Maak van Gaastmeer een groen dorp!
De afgelopen twee weken werd in Glasgow weer een internationale klimaatconferentie gehouden.
Daarmee staan de vragen rond milieuvervuiling en de klimaatverandering weer volop in de
actualiteit. Hier in ons dorp is al veel milieubewustzijn, denk aan de boeren die in hun bedrijfsvoering
rekening houden met de natuur. Zo worden weidevogels beschermd door een uitgekiend
grasmaaibeleid, wordt het grondwaterpeil zo hoog mogelijk gehouden, worden delen van het
weiland als plas-drasgebied ingericht etc. En als bewoners van Gaastmeer kunnen we iedere dag
genieten van de mooie omgeving waarin we wonen!
Ook als Protestantske Gemeente De Gaastmar willen we werken aan een beter milieu. Vorig jaar
hebben we met de hulp van veel vrijwilligers uit het dorp ons bijgebouw, het lokaal, gerenoveerd.
We hebben bij die gelegenheid meteen de energiehuishouding goed aangepakt. Kunststofkozijnen
met driedubbel glas en een gietvloer met vloerverwarming in combinatie met een nieuwe cv-ketel
zorgen ervoor dat ons lokaal niet alleen een stuk behaaglijker is, maar dat dit alles ook beter is voor
het milieu. En we besparen flink op stookkosten. Ook denken we serieus na over zonnepanelen op
het dak. En we leveren al langer onze bescheiden bijdrage aan een schonere en meer rechtvaardige
wereld door bij onze inkopen zoveel mogelijk te kiezen voor biologische en Fairtrade-produkten. En
die kopen we natuurlijk in onze eigen dorpswinkel!
Vanuit de gezamenlijke kerken in Nederland wordt al een flink aantal jaren aandacht besteed aan
milieu- en klimaatproblemen. In 2011 werd de organisatie GroeneKerken opgericht. Hier zijn meer
dan 300 kerkgemeenten bij aangesloten. Op de website www.groenekerken.nl is veel informatie te
vinden over hoe je mee kunt werken aan verduurzaming.
Ook voor mensen die helemaal niets met de kerk hebben staat er veel informatie op deze website.
Bijvoorbeeld een poster die je kunt printen en thuis ophangen met allerlei tips om milieubewuster te
gaan leven, ook al is het maar met kleine stapjes. De ervaring van het afgelopen jaar heeft ons
geleerd dat er in ons dorp genoeg mensen zijn die hun handen kunnen laten wapperen als we samen
iets willen. Laten we met zijn allen Gaastmeer nog groener maken dan het al is, op weg naar een
schone en gezonde toekomst!
Riny Visser, ouderling-kerkrentmeester
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