Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 18 februari 2022
Midden in de storm toch een nieuwsbrief!
De vieringen
Wie afgelopen zondag is komen koffiedrinken in de kerk, zal
deze taartpunten herkennen: het is de appeltaart/perentaart
die we besteld hadden bij het Arbeidscentrum in Sneek. En
lekker dat die was! En het meest enthousiast was de
voorganger van die ochtend, die er al een dienst op had zitten
en blij verrast was toen hij bij binnenkomst werd getrakteerd
op koffie met zijn lievelingsgebak.
Een van de taartdozen bleef ongeopend, en die hebben we de
volgende dag naar de zorgboerderij in Idzega gebracht.
Jantina Reijenga maakte bijgaande foto en liet weten dat de
gasten en medewerkers hebben genoten van de traktatie. Het
was ook nog Valentijnsdag, dus dat kwam helemaal goed uit.
Aanstaande zondag 20 februari is er om 10.15 uur weer koffie in de kerk. Dit keer met verschillende
soorten cake, ook gebakken door medewerkers van het Arbeidscentrum. Na de koffie begint om
11.00 uur de Fryske tsjinst met ds. Dussie Hofstra, de meesten van ons welbekend.
Dan nog even iets over komende vieringen.
• Op zondag 27 februari begint de dienst gewoon om 9.30 uur met Ludwine als voorganger.
Maar wat er nog niet in het Ringblad stond, is dat we dan ook het Heilig Avondmaal hopen te
vieren. En er is kindernevendienst.
• In de 40-dagentijd zijn er behalve de zondagse diensten ook weer enkele vespers. Dat zijn
korte sobere vieringen met stilte en gebed. Heel mooi in deze tijd van reflectie. Voor zover
we nu weten, zijn er in elk geval drie vespers gepland, steeds om 19.00 uur: op woensdag 23
maart in Oudega, op 30 maart in Gaastmeer en op 6 april weer in Oudega. Dat duurt nog
even, maar dan kunt u het vast in de agenda zetten. Tegen die tijd volgt meer informatie.
Linden snoeien 26 februari: hulp gevraagd
Nog meer om in de agenda te zetten. Op zaterdag 26 februari worden
de lindebomen rond de kerk weer gesnoeid. Met door de week al die
drukte aan de J.J. Hofstrjitte vanwege het herstel van de kade kunnen
we zaterdags niet achterblijven natuurlijk. We gaan er maar even van
uit dat de wind tegen die tijd is gaan liggen.
De kerkrentmeesters hebben u nodig! Iedereen die wil helpen met
snoeien, takken verzamelen, vegen enzovoorts is van harte welkom.
Neemt u zelf een snoeischaar mee? We starten om ongeveer 8.00 uur
en voor koffie met iets lekkers wordt gezorgd. Dank alvast!
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Uitstel jeugdclub….

Wat een pech. Kon eindelijk de jeugdclub weer starten met een
avond in het lokaal op vrijdag 18 februari, staat er een orkaan!
De leiding van de jeugdclub heeft met het oog op de gevaren
moeten besluiten om de avond af te gelasten. Ze hopen de avond
snel in te kunnen halen, want er hadden zich alweer heel veel
jongeren opgegeven!

Gespreksgroep en gemeenteavond inéén?
Als volgende datum voor de gespreksgroep over lastige Bijbelverhalen was 14 maart gekozen. Maar…
voor die avond was ook de gemeenteavond gepland. Dat lijkt ons wat veel van het goede, dus zodra
Ludwine terug is van vakantie, gaan we hier iets op bedenken.
Sneeuw
Ludwine op vakantie? Jazeker. Nadat haar
vorige vakantie al snel afgebroken moest
worden in verband met ziekte in de familie (het
gaat gelukkig weer beter) lijkt de herkansing
een succes. We kregen in elk geval foto’s van
sneeuw en bos.
Als u deze nieuwsbrief krijgt, zijn Ludwine en
Wim overigens alweer bijna op de terugweg.
Hopelijk hebben ze nieuwe energie op kunnen
doen!

Laatste coronamaatregelen
Nu het kabinet weer een aantal versoepelingen heeft doorgevoerd, kunnen wat de PKN betreft ook
de laatste coronamaatregelen binnen de kerken vervallen. Aan de andere kant weten we dat
sommigen ertegenop zien om de 1,5 meter los te laten, omdat het wel een veilige afstand is. Ook
hiermee gaan we volgende week aan de slag.
Spreek van de week
Deze spreuk uit het spreukenboek is vrij bekend, maar daarom niet minder waar. Van wie de
uitspraak afkomstig is, weten we niet.
Het leven kun je niet meer dagen geven, maar de dagen wel meer leven.
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Dank U voor deze nieuwe morgen
Ook dit lied zal bij velen bekend zijn. Maar in al zijn eenvoud is het natuurlijk prachtig, en daarom heb
ik het voor deze week gekozen uit de map van Tsjikke Leenstra. Met daarbij een foto, vorige week
gemaakt door Attie Bak, van de eerste sneeuwklokjes bij het Brattepaad. Ook iets om voor te
danken.
Lied 218: 1, 2 en 5
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
Dank U voor alle mooie klanken,
sl wat ik zien en horen kan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Tot slot
Graag tot de volgende nieuwsbrief! Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Anneke van Mourik
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