Nieuwsbrief(je) Protestantske Gemeente De Gaastmar 14 januari 2022
Beste allemaal,
Dienst of geen dienst
Toch maar even een korte nieuwsbrief na de persconferentie. We horen om ons heen allerlei
berichten van activiteiten die direct weer gaan starten nu de maatregelen worden versoepeld. En u
vraagt zich misschien af of er dan zondag ook alweer een dienst wordt gehouden in de kerk.
Sommigen zien het bijvoorbeeld als een soort koorrepetitie, en dat mag weer. Helaas, ik moet u nog
even teleurstellen (of blij maken, al naar gelang). Zondag is er nog geen dienst. We besluiten in de
loop van de komende week hoe we het verder precies gaan aanpakken.
Wat er zondag wel weer is, is de warme kerk. Tussen 11.00 en 12.00 inloop en tijd voor een
gesprekje of een kop koffie. Welkom!
Wel

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat Haye en Lonny 60 jaar getrouwd
waren. Vanochtend was Lonny aan de deur met het verzoek om het
volgende bericht te plaatsen:

Vanwege de Coronabeperkingen hebben we ons 60-jarig huwelijk in kleine kring thuis gevierd. Mede
door de vele kaarten en bloemen die we mochten ontvangen werd het voor ons toch een bijzonder
feestelijke dag. Hartelijk dank. Haye en Lonny
Nou, dit bericht plaatsen we natuurlijk graag. Fijn dat het toch feest was!
En wee
Nou ja, een beetje minder wee dan vorige week. Voor Cees dan. Hij is woensdagmiddag weer
thuisgekomen en hoewel de ontsteking nog lang niet over is, kan hij nu thuis verder uitzieken. Ook hij
ontving vele kaarten en ik heb nu van nabij gezien hoe goed dat kan doen. Dank daarvoor dus!
Vakantie Ludwine
Ludwine is inderdaad met vakantie, en hoe!
Prachtige foto toch? Ze komt dinsdag 18 januari
weer terug. Mocht u vóór die tijd een
voorganger nodig hebben, wilt u dan even
contact opnemen met Brechtje Dantuma of met
mij?

Tot slot
Dit was het even voor nu. Graag tot volgende week, met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Anneke van Mourik

