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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 1 april 2022 

Winter in de lente. Symbolisch voor deze tijd? Ja, maar als je naar de foto’s kijkt, zie je door de 

sneeuw heen ook weer de tekenen van nieuw leven en van hoop: bloemen en de kerk. Daar houden 

we ons aan vast. Attie Bak, dank voor de foto’s!  

 
 

 

Bijzondere vesper 30 maart 

 

Woensdag 30 maart. Op het programma stond de tweede 
in de reeks avondvieringen in de 40-dagentijd. U weet wel, 
de vieringen die in de 40-dagentijd worden georganiseerd 
door vrijwilligers en die afwisselend gehouden worden in 
Oudega en Gaastmeer. Dit keer in Gaastmeer. We hadden 
onze Oekraïense dorpsgenoten uitgenodigd en die 
kwamen, met ongeveer dertig man sterk! 
 

 

We begonnen met soep en brood in het lokaal. Klaargemaakt door vrijwilligers uit Oudega en uit 

Oekraïne. Daarna een viering in de kerk. Een van de Oekraïense gasten las in de eigen taal delen uit 

de liturgie voor. Barbera Kersbergen, Dieuwke Visser en Ludwine verzorgden de viering. Aan het eind 

kreeg iedereen een kaart om een persoonlijk gebed op te schrijven. Daar werd graag gebruik van 

gemaakt, ook door de Oekraïense kinderen. Want wat valt er veel te bidden…  

Uit de grote opkomst (alles bij elkaar zeker 50 mensen) maken we op dat er grote behoefte bestaat 

aan warmte en steun. We zien het als onze verantwoordelijkheid dat iedereen, zowel Gaastmeerders 

als Oekraïense dorpsgenoten, in de kerk die warmte en steun kan vinden. We hopen er met deze 

viering weer aan te hebben bijgedragen.  

Financiële commissie opvang vluchtelingen 

Op de rekening van de diaconie komen nog steeds giften binnen voor de opvang van vluchtelingen in 

Gaastmeer. Diaken Klaas van der Goot (penningmeester diaconie) houdt de inkomsten en uitgaven 

voor dit project zorgvuldig bij. U hebt misschien gelezen dat er een financiële commissie is ingesteld 

die ervoor zorgt dat de middelen worden besteed in overeenstemming met het doel waarvoor u ze 

hebt gegeven. Ik meld u ter aanvulling dat de commissie bestaat uit Barbara Borger (initiatiefnemer 

opvang), Sybren Feenstra (verzorgt samen met partner Caroline Schenkels de administratie van de 

opvang) en Anneke van Mourik. Klaas van der Goot en ik buigen ons elke vrijdag over de betalingen.   
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Alle eer 

Ik moet het toch even kwijt, ook al is de kerk geen initiatiefnemer. Maar ik begreep dat 

burgemeester Jannewietske de Vries zich gisteren ter plekke uitgebreid heeft laten informeren over 

wat Gaastmeer voor en met de Oekraïense dorpsgenoten onderneemt. Onderdak, onderwijs, 

activiteiten… Hulde aan iedereen die zijn/haar tijd en hart inzet.  

Koffie of geen koffie, that’s the question 

 
 
 
 
 

 

Het is u misschien opgevallen dat we niet meer elke 
eerste zondag van de maand na de dienst met elkaar 
koffiedrinken. Heel vroeger deden we dat. Maar toen 
kwamen corona en de verbouwing van het lokaal. En nu? 
Nu merken we dat er al heel veel ándere momenten zijn 
waarop we koffie drinken. In de kerk voorafgaand aan 
een dienst, spontaan zomaar na een dienst, op de 
gemeentejûn, afgelopen woensdag de soep, op Goede 
Vrijdag weer koffie (zie verderop).  
Het kan ook te veel worden, al was het alleen maar voor 
degenen die de koffie verzorgen. Vandaar dat we de 
traditie van koffie op de eerste zondag na de dienst nog 
even in de ijskast laten. Aanstaande zondag dus geen 
koffie na de dienst. Hopelijk hebt u daar begrip voor en 
geniet u van de alternatieven! 

 
 
 
 
 

 

 

Jeugdclub vrijdagavond 1 april  

 

Na herhaalde afgelastingen door corona en de 
storm Eunice zou het vanavond dan toch echt 
moeten gebeuren: de jeugdclub Gaastmeer 
komt weer bij elkaar in het lokaal! De leiding 
heeft ook de Oekraïense jongeren uitgenodigd 
en die hebben toegezegd te komen. Geweldig 
toch? 

 

Informatiebrief gemeente Súdwest-Fryslân 

De gemeente SWF stuurt ons elk jaar een stapel 
informatiebrieven. Zo ook dit jaar. In die folders 
staat een handig overzicht van allerlei 
gemeentelijke regelingen en contactadressen 
waar mensen met een laag inkomen gebruik 
van kunnen maken.  
 
U vindt de folders in het rek in de hal van de 
kerk. Neemt u er gerust een mee. 
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9 april Stille omgang met het Kruis, filmopnames ook te zien op Goede Vrijdag  

 

 

Zaterdag 9 april wordt, in de traditie van The Passion, een kruis 
vervoerd door de dorpen/stad van de ring. Naar verwachting is 
de wagen met het kruis om 15.45 bij de driesprong aan het begin 
van de Grutte Gaastmar. Als het goed is, speelt daar een 
kopergroep. Iedereen is welkom om op die manier stil te staan bij 
deze lijdenstijd in alle betekenissen van het woord.  
 
Willem Wendelaar Bonga maakt de hele dag filmopnames. Het 
resultaat daarvan willen we op Goede Vrijdag 15 april tonen in 
het lokaal om 19.30 uur. Het wordt een onderdeel van een 
samenzijn dat past bij het karakter van Goede Vrijdag. Op dit 
moment denken we nog na over de precieze invulling, maar u 
bent ook hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop kunt u 
napraten bij een kop koffie of thee.  
NB. Op Witte Donderdag 14 april is er om 19.30 uur een 
Avondmaalsdienst waarin Ludwine voorgaat.   

 

Spreek van de week 

De uitspraak van deze week is afkomstig van Mahatma Gandhi en ik vond hem in het spreukenboek. 

Oog om oog betekent slechts dat de wereld blind wordt 

Moeilijk vond ik deze. Als je aangevallen wordt, dan moet je je kunnen verdedigen. Maar de ander 

net zo veel pijn doen als hij jou heeft gedaan, dat is iets anders. Zo heb ik het maar opgevat. 

Helpen 

De tekst hieronder stond in de Taizéliturgie die Ineke Feenstra en Riny Visser deze week 

rondstuurden. Goed om in het oog te houden.  

Maak mij dienstbaar 
 
Maak mij dienstbaar zonder opdringerigheid, 
dat ik anderen helpen mag zonder hen te vernederen. 
 
Maak mij toegewijd aan de grond, aan alles wat laag en 
onaanzienlijk is,  
dat ik mag behartigen, wat niemand behartigt. 
En leer mij wachten, luisteren en zwijgen. 
 
Maak mij klein en arm genoeg om zelf geholpen te worden 
door anderen. 
Stuur mij op weg in deze wereld op zoek naar leeftocht, 
Op zoek naar uw naam 
 
Huub Oosterhuis 

 

 

 

Tot slot 

Tot de volgende nieuwsbrief. Met een groet namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 


