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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 13 mei 2022 

Deze week een korte nieuwsbrief, maar wie het kleine niet eert…. 

Blomkemerk 

  
 

Allereerst de blomkemerk van vorige week zaterdag. Wat een succes was het. Goed weer, prachtige 
bloemen, gezellige bezoekers, mooie loterijprijzen en niet te vergeten koffie met verrukkelijke Friese 
en Oekraïense cake. Dit alles leidde tot een recordopbrengst. Die is al op vele manieren 
gecommuniceerd, maar ook hier nog even: € 624,40!!! Het geld is inmiddels overgemaakt naar de 
voedselbank Sneek – Wymbritseradiel, en daar is het hard nodig. 

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt! Eén partij noem ik in het bijzonder: 
Groen Goed Menken in De Hommerts. Dat mag 
wel een keer, reclame maken. Menken heeft 
ons geweldig ondersteund toen we vertelden 
dat we bloemen inkochten voor onze 
voedselbankactie. Hulde.  

 

Rest mij nog te melden dat er op www.pkn-gaastmeer.nl een hele leuke fotoreportage van de 
blomkemerk staat.  

Na 47 jaar 

 

 

Maar liefst 47 jaar zorgde Tsjikke Leenstra ervoor dat er 
elke zondag verse bloemen in de kerk stonden. Die werden 
dan vervolgens door een van de bloemendames naar 
iemand uit het dorp gebracht. Op die manier kreeg 
iedereen één keer in de ongeveer twee jaar een bloemetje 
van de kerk. 
Tsjikke deed dit altijd in in stilte, maar die stilte ga ik nu 
doorbreken door haar héél, héél hartelijk te bedanken in 
de nieuwsbrief. Geweldig, als iemand zó lang op zijn post 
wil blijven. Een bedankje in natura komt eraan. 
 
Wij staan nu voor een herijking van het bloemenbeleid. We 
weten al dat er vanaf Pinksteren iets gaat veranderen. De 
bloemendames horen er binnenkort meer over en daarna 
meld ik me weer in de nieuwsbrief. 
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Kerk-School-Gezinsdienst op 22 mei 

Aanstaande zondag is er ‘gewoon’ dienst in onze kerk, maar op zondag 22 mei bent u welkom in de 
Ankertsjerke in Oudega. Daar wordt de jaarlijkse KSG-dienst gehouden. De kinderen spelen een grote 
rol in deze dienst, dus dat wordt mooi. We beginnen om 9.30 uur.  

Trampolinepark Heerenveen 

Trampolinespringen in Heerenveen, dat is wat 
de jeugdclub Gaastmeer op 22 mei ’s middags 
gaat doen. Je zou er jaloers van worden. De 
leiding heeft iedereen inmiddels uitgenodigd. 
 
De bedoeling is om in juni of begin juli nog een 
slotavond te organiseren! 
 
 

 
 

Etty Hillesum 

In een van de Taizéliturgieën die Ineke Feenstra en Riny Visser elke week rondsturen, staat een 
indrukwekkend en heel actueel gebed van Etty Hillesum.  
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Spreek van de week 

Uit het spreukenboek deze week een uitspraak uit het (door protestanten als apocrief beschouwde) 
bijbelboek Wijsheid van Salomo. 

Wie vroeg opstaat om de wijsheid te zoeken, wordt niet moe: 

hij vindt haar pal voor zijn deur. 

 

Schoonheid 

Met schoonheid is het al net als met wijsheid: je vindt haar pal voor je deur. Kijkt u maar naar deze 
foto’s, gemaakt door Uilkje Wildschut (foto links) en Attie Bak (rechts). Allebei de foto’s gewoon hier 
in Gaastmeer gemaakt. 

  
 

Tot slot 

Een goede week toegewenst namens de kerkenraad, Anneke van Mourik 

 

 

 

 

 


