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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 30 december 2021 
 
Eerst maar even een korte terugblik en dan door naar oudjaarsavond, 2 januari en meer nieuws. 
 
Kerstmuziek live 

Ja, en toen klonk er op kerstavond 24 december in de Lytse 
Gaastmar opeens kerstmuziek. Een kleine kopergroep gaf 
een miniconcert. Ter plekke werd afgesproken om op 
eerste kerstdag een oude traditie weer op te pakken en ’s 
morgens vroeg de Grutte Gaastmar wakker te blazen. En 
dat hebben we gedaan. Tenminste, dat hebben we 
geprobeerd. Maar blazen bij een gevoelstemperatuur van 
min 12 graden heeft zo zijn beperkingen. Bevroren vingers 
en dito ventielen. Maar wat is het machtig mooi om dit te 
doen! Dank ook aan de hulptroepen die met de stoel 
sjouwden en filmpjes maakten. Eén van de filmpjes staat 
natuurlijk alweer op onze website www.pkn-gaastmeer.nl 
Hopelijk hebben we velen van u op deze manier toch iets 
van de kerstsfeer mee kunnen geven.  

 
 
 

 

 
Kerstviering online 

 

 

Hebt u de kerstviering nog niet gezien? Dat kan 
bijna niet, want hij is al 200 x aangeklikt. Tot 
ongeveer oudejaarsdag kunt u de viering nog 
(een keer) bekijken. Ga naar www.pkn-
gaastmeer.nl en klik op de link. Of klik op 
https://youtu.be/GevvHsbDCis  We hebben 
gelukkig al veel positieve reacties gekregen. Op 
de preek, de fraaie kerststallen in Tjerkwerd, de 
orgelmuziek, de gebeden, de bijzondere 
evangelielezing en natuurlijk ook het 
kerstverhaal verteld door de kinderen van De 
Gaastmar. Alles prachtig gefilmd door Willem 
en Ekie WB. Iedereen die aan deze viering heeft 
meegewerkt, kan ontzettend trots zijn op het 
resultaat. Veel dank! 

 
Foto’s in de kerk 

Jeugdfoto’s kunnen veel losmaken. Dat blijkt maar weer eens nu de foto-
expositie annex -wedstrijd in onze kerk in volle gang is. Tweede kerstdag 
bijvoorbeeld, toen de kerk en de koffie warm waren, wisten veel mensen 
de weg naar de kerk te vinden en dat leverde de mooiste momenten op. 
Fanatieke puzzelaars die probeerden in de babysnoetjes bekende trekken 
te ontdekken, terwijl anderen hen op een dwaalspoor probeerden te 
brengen. Detectives die aan de hand van de kleding of achtergrond een 
compleet profiel van de afgebeelde baby opstelden. Ouderen die de ene 
jeugdherinnering na de andere ophaalden en de familierelaties nog eens 
haarfijn uitlegden. Nee, het is nu al een succes. En het is nog niet eens 
voorbij! Tot maandag 3 januari kunt u nog meedoen. De uitslag van de 
wedstrijd komt in de Praatmar van januari.  
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Viering op oudejaarsavond in Oudega  

In de Ankertsjerke in Oudega begint om 19.30 
de oudejaarsviering. Ds. Edna Zwerver is de 
voorganger. Zonder publiek, maar u kunt de 
dienst wel live meekijken! Dat kan via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2498-
Protestantse-Gemeente-Oudega-SWF of via de 
website van de PKN Oudega.   

 
 
Oudejaarsavond in Gaastmeer 

 
 

Daar is het weer, het harlekijntje. Vorige week liet ik het ook al zien. 
Op oudejaarsavond kunt u het in het echt zien, in de kerk. Als u 
tussen 19.00 en 21.30 binnenloopt, is de kerk verwarmd en zijn 
Barbera Kersbergen en Anneke van Mourik als gastvrouw aanwezig. 
We hebben een korte tekst ter overdenking beschikbaar, maar u 
kunt natuurlijk ook gewoon wat zitten/rondlopen/praten/ 
jeugdfoto’s kijken. Er klinkt zachte muziek.  
 
Op deze manier willen we iedereen uit het dorp de mogelijkheid 
geven om stil te staan bij het oude jaar en vooruit te kijken naar het 
nieuwe. Glühwein en chocomel ontbreken niet. Denkt u aan het 
mondkapje? Als u zit, mag het af. 
 

Actie vluchtelingen Heeg afgerond 
Het opvangcentrum in Heeg heeft laten weten dat zij en de bewoners erg blij zijn met alle speelgoed, 
fietsjes en andere spullen die door de kerken uit de ring zijn gedoneerd. De actie is nu afgelopen. 
Mocht het opvangcentrum opnieuw behoefte hebben aan bepaalde goederen, dan horen we het. 
 
Zondag 2 januari twee nieuwjaarsactiviteiten 

Op zondagochtend 2 januari twee nieuwjaarsactiviteiten. 
Om 9.30 uur begint een gezamenlijke dienst in Oudega, 
opnieuw mee te beleven via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2498-Protestantse-
Gemeente-Oudega-SW of de website van de PKN 
Oudega.  
 
Daarna, tussen 11.00 en 12.00 uur, kunt u weer 
binnenlopen in onze verwarmde en van gastvrouwen 
voorziene Pieltsjerke. Voor een praatje, voor een 
nieuwjaarswens, voor het aansteken van een kaarsje.    
En ook dan staat de koffie weer klaar.   
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Wel en wee 
Concrete namen kunnen we deze keer niet 
noemen, maar we weten dat meerdere 
dorpsgenoten op dit moment een moeilijke tijd 
doormaken. Ze worden geconfronteerd met 
pijn, behandelingen die maar beperkt lijken te 
helpen, operaties die op zich laten wachten en 
beperkingen in het dagelijks leven. Wat kan je 
levensmoed op de proef gesteld worden in zo’n 
periode.  
We leven mee en wensen iedereen uit de grond 
van ons hart kracht en beterschap.  

 
Tot slot 
 

 

De kerkenraad wenst iedereen lok, seine en 
sûnens yn it nije jier. Dat we maar bij elkaar 
mogen blijven.  
 
Een goede jaarwisseling en tot de volgende 
nieuwsbrief, in 2022!  
 
Namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 

 
 
 
 
 
 
 
 


