Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 3 december 2021
Er zou geen nieuwsbrief komen, schreef ik vorige week. Maar
wat is het geval? Een aantal van u ontvangt ook het Ringblad
(regionaal kerkblad) en die tekst moet altijd wat eerder
geschreven worden, omdat het blad geredigeerd en gedrukt
moet worden. Vandaag verscheen het Ringblad van
december, en daar leest u nog over bijeenkomsten die we
wilden gaan houden (in het lokaal).
Maar helaas. Inmiddels is een nieuw corona-advies van de
PKN verschenen, met de oproep om vergaderingen en
bijeenkomsten zoveel mogelijk uit te stellen. Wij hebben
besloten die oproep te volgen, vooral uit solidariteit met
andere organisaties. Er zijn dus geen activiteiten in het lokaal,
in elk geval niet tot en met 18 december.
NB. Kerkdiensten gaan wél door!
Er is dus géén gesprekgroep, geen jeugdclub en géén cursusavond voor de groep van 20-40 jaar. De
jeugdclub had de avond waarin ze Sinterkerst en nieuw zouden vieren, zelf al afgelast. Wij denken
dat ze in de volgende bijeenkomst Pasen en Pinksteren en direct maar bij nemen. Voor de groep 2040 jaar zoekt Ludwine in overleg met de deelnemers een nieuwe datum in het nieuwe jaar. Dat biedt
wel weer kansen: wilde je graag meedoen maar kwam dat nu niet uit, dan kun je je alsnog opgeven
bij Ludwine. Van harte welkom. Het is denkbaar dat we de gespreksgroep online gaan houden deze
keer, ergens in december. Misschien ook leuk om dat eens gewoon te proberen. Mocht u niet goed
weten hoe het werkt, dan kunnen we hulp organiseren. Lijkt het u iets? Neem dan even contact op
met Ludwine op via ludwinevanhoeven@gmail.com of 06 41 83 33 19 (ook Whatsapp).
Wel en wee
Joke Jebbink is weer thuis en het gaat gelukkig goed met haar. Letterlijk een
hele opluchting. En nu natuurlijk thuis verder opknappen.
En dan nog mooi nieuws: het is weliswaar geen formeel jubileum geloof ik, maar
wel heel bijzonder. Rinze en Sjoukje Zeilstra-de Vries waren op 2 december
55 jaar getrouwd! Onze gelukwensen natuurlijk, en dat jullie nog maar lang
samen mogen zijn.
Bundel te bestellen tot en met 6 december
Via de mail of de intekenlijst kregen we al heel wat bestellingen
binnen voor de geprinte versie van de bundel foto’s, gedichten
en gebeden uit de coronatijd. Weet u wel, de bundel die u een
paar weken geleden digitaal hebt ontvangen.
Wilt u ook graag een geprinte versie maar bent u er nog niet aan
toegekomen om hem te bestellen? Het kan nog tot en met
maandag 6 december. Stuur een mail naar anneke@marsicht.frl
De kopieerkosten (in kleur) bedragen € 5, en voor dat bedrag
brengen we hem nog bij u thuis ook. Het geld kunt u kwijt bij mij,
of overmaken op NL 21 RABO 0370 6498 69 ten name van de
Protestantske Gemeente De Gaastmar, o.v.v. ‘bundel’.
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Kerkanekdote
De nu volgende schitterende anekdote is ingezonden door Cees Zeldenrust, een van onze organisten.

Zoals je weet, had men vroeger een ‘pûstertraper’ nodig om met het orgel (en een organist) een
dienst te kunnen begeleiden. De meeste orgels zijn nu voorzien van elektrische windvoorziening.
Mijn vader Age is ook jaren organist geweest en dus ook in die tijd dat er nog een pûstertraper nodig
was. Zo was er ook een kerk waar ‘kleine Gerben’ dat pûstertraapje altijd voor zijn rekening nam. Zo
ook op deze zondag. Tijdens de kerkdienst werden er weer enkele Gezangen en Psalmen gezongen
en na afloop stond kleine Gerben vader Age op te wachten. Er werd wat over het weer en andere
actuele zaken gesproken, toen Gerben vader vervolgens vroeg wat hij van de bijdrage deze morgen
van Gerben vond. ‘Nou Gerben’ zei mijn vader, ‘nu je het toch vraagt, ik moet je zeggen dat je wel
eens beter in vorm bent geweest. Je was er deze ochtend niet helemaal bij’. ‘Oh ja?’, schrok Gerben
want dat antwoord had hij niet verwacht. ‘Zeg Age, wat bedoel je dan’? ‘Gerben’, zei vader, ‘de
Psalm na de preek dat ging niet goed. Het was namelijk een Psalm, maar je pûste het als een Gezang’.
Diep onder de indruk van dat antwoord reageerde Gerben met: ‘Age, ik zal er een volgende keer
rekening mee houden dat dit niet weer gebeurt’.
Hebt u zelf ook een kerkanekdote? Laat het me weten!
Toon Hermans
Elke avond lees ik via Facetime mijn vader een tekst of gedicht voor (na de gymoefeningen). Laatst
zag ik bij Tsjikke Leenstra een boek van Toon Hermans dat daar heel geschikt voor is, en dankzij
Sjoukje Zeilstra heb ik het nu zelf ook in bezit. In het boek staan ook gedichten over het geloof, en
een ervan leest u hieronder. De foto is van Attie Bak.
Gebed
Maar soms is er opeens die vraag
wie ben ik, kleine zot,
dat ik met U te spreken waag
almachtig grote God?
al heb ik wel van lieverlee
de schroom wat overwonnen
omdat ik voel dat U ’t gesprek
met mij zelf bent begonnen.
Toon Hermans
Tot slot
Graag tot de volgende nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik
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