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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 17 december 2021 

Met alle hectiek van coronamaatregelen en 
boosterprikken moet je er extra goed om denken dat je 
ook stilstaat bij Advent. Dat is tenminste de ervaring die 
ik heb. Mooi dat er dan op onze website www.pkn-
gaastmeer.nl elke dag een nieuwe aflevering van de 
adventskalender staat. Met iets te lezen, vaak een filmpje 
of een lied, maar ook elke dag een vraag om over na te 
denken of een opdracht om mee aan de slag te gaan. En 
dat helpt!! 
 
Attie Bak maakte deze foto vanuit haar kamer. De 
kerstboom en de lamp weerspiegelen in het raam. 
 

 

 

Is het u trouwens opgevallen dat Gaastmeer alweer één en al dorp in het licht is geworden? Loop of 

fiets ’s avonds maar eens rond en neem al onze diken, strjitten, buorren en de wei mee. Prachtig! 

Foto-actie: doe mee!! 

 

 

De foto hiernaast is niet de foto die ik heb ingestuurd, maar hij 
past wel mooi bij de oproep om vooral mee te doen met de 
foto-expositie. Maak een foto van een foto van u/jou als baby 
of kind. Stuur die naar willemwendelaarbonga@gmail.com of 
via Whatsapp naar 06 51 66 70 34. Komt u er niet uit, bel 
Willem en er komt hulp. Maar doe mee!!  
 
De foto’s hangen vanaf de avond voor kerst in de kerk en aan u 
de taak om te raden welke jongere of volwassene er gegroeid is 
uit dat schattige kleine mensje. Op www.pkn-gaastmeer.nl 
vindt u nog meer informatie en ik voeg de flyer nog even bij op 
de mail.  
 
Mogen we uiterlijk maandagavond 19 december op uw bijdrage 
rekenen?  

 

Laat zondag 19 december om 16.00 uw hond uit 

 
Laat u op zondagmiddag altijd de hond uit?   
Doe dat dan nu tegen 16.00 uur in de Grutte 
Gaastmar. Kan ook zonder hond hoor.         
Maar zorg ervoor dat u buiten bent, misschien 
wel bij de Voorwaarts. Meer kan ik er helaas 
niet over zeggen, maar mis het niet! 
  

Kerk versierd 

 

Ook dit jaar zal de kerk er rond kerst weer prachtig uitzien. 
Tjerie en Tryntsje maken er weer een plaatje van. Dus als u 
de foto-expositie gaat bekijken, een dienst bijwoont of 
zomaar even rust zoekt, krijgt u de extra sfeer erbij cadeau! 

http://www.pkn-gaastmeer.nl/
http://www.pkn-gaastmeer.nl/
mailto:willemwendelaarbonga@gmail.com
http://www.pkn-gaastmeer.nl/
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Kerstdienst 25 december 9.30 uur  

 

Gelukkig dat het kan: een echte kerstdienst in onze 
eigen kerk. Vorig jaar moest de dienst worden 
uitgezonden, weet u nog? Dit jaar komen we weer 
echt tezamen. Het wordt een dienst die past bij de 
kerstboodschap: goed nieuws voor iedereen. Jong en 
oud zijn welkom. Een paar bekende dorpelingen zijn 
druk bezig met de voorbereidingen, het is velen niet 
ontgaan. Kom het resultaat bekijken op zaterdag 25 
december om 9.30 uur. Ludwine Andel is onze 
voorganger.  

 

We hebben natuurlijk wel te maken met de 1,5 meter afstand, dus we proberen meer plaatsen te 

creëren voor het geval er in de kerk geen plaats meer is (een verbinding met het lokaal). Als we 

allemaal meewerken, moet het lukken! 

Actie voor vluchtelingen in Heeg succesvol afgerond 

Twee keer moest de bus rijden, vanuit de opslagplak in Osingahuizen. Vol met speelgoed waarmee 

kinderen leren om ook samen te spelen. En met fietsen, zoals gevraagd. Van de giften die via de 

diaconieën uit de ring binnenkwamen, zijn cadeautjes voor alle kinderen gekocht. Dankzij uw 

inspanning is het een enorm geslaagde actie geworden. Veel dank!  

 

Oudejaarsviering 31 december om 16.00 uur 

De PKN roept kerken op om na 17.00 uur geen 
vieringen meer te houden. En hoewel het een 
advies is en geen verplichting, willen wij deze 
lijn volgen.  
 
We houden daarom de oudjaarsviering om 
16.00 uur in de Pieltsjerke. Voor het 
besmettingsrisico zal dat weinig uitmaken, maar 
we willen liever niet een uitzonderingspositie 
innemen te midden van al die bedrijven en 
organisaties die wél om 17.00 moeten sluiten. 
Oké, wij beschouwen de kerk wel als essentiële 
winkel, maar toch.  
 
U bent van harte welkom om 16.00 bij een 
sobere, ingetogen maar sfeervolle viering. 
 

 

 

Spreek van de week 

Ook deze week weer een spreuk uit het spreukenboek. Dit keer uit de mond van bondskanselier 

Konrad Adenauer 

Het leven kun je niet meer dagen geven, maar de dagen wel meer leven 
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Gebed 

Dit adventsgebed komt uit de Petrus-adventskalender. 

Tussen de regels 
 
O God, 
Er zijn momenten 
waarop de geschiedenis 
ons voorkomt 
als een gesloten boek. 
Dan begrijpen wij 
de zin niet 
van de donkere bladzijden 
die eraan worden toegevoegd, 
in elke tijd opnieuw. 

 
Mag de geboorte 
van Jezus uw Zoon 
ons oog geven 
voor het wit tussen de regels 
dat het verhaal van de wereld 
bij elkaar houdt – 
het licht van uw liefde. 
Amen 
 
Ds. Margreet Klokke 
 
N.a.v. Openbaring 5/6, het openen van de boekrol 

 
 
 

 

 

Tot slot 

Ik vergat nog te melden dat de school in Oudega komende week een kerstviering voor de kinderen in 

de Ankertsjerke organiseert.  

Volgende week is er weer een nieuwsbrief! Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van 

Mourik 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=2f64db15c8&e=919d05facc

