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Nieuwsbrief Protestantske Gemeente De Gaastmar 24 juni 2022 

Deze week de nieuwsbrief ietsje eerder dan normaal, want vanavond komt u natuurlijk allemaal naar 
het Heamielconcert in de Broerekerk in Bolsward om 19.30 uur. Met o.a. het Fries Blazers Ensemble 
waarin ook Gaastmeerders meeblazen.  

En nu ik toch aan het aankondigen ben: 

 

 

Vergeet u niet om morgen                  
- zaterdag 25 juni -  te kijken naar 
aflevering 3 uit de serie ‘Nederland 
op film’. In deze aflevering komt ook 
Gaastmeer aan de orde! Om 20.00 
uur op NPO 2, dus na het 
klompkesilen. Zie ook 'Nederland op 
Film' in Gaastmeer - De Gaastmar - 
Gaastmeer  

Lammetje weer op zijn plaats 

Vorige week vroeg ik van wie dit lammetje was. 
Ik kreeg meerdere tips. Inmiddels ligt het weer 
lekker op zijn plaats in de kinderkoffer van de 
kerk en ik heb de groene dinosaurus er ook 
maar bij gestopt, anders was die zo alleen. 

 
 

Wel en wee  

 

De operatie van Wiebs Leenstra lijkt helaas niet 
het verwachte resultaat op te leveren en ook 
andere klachten spelen weer op. Het is wee) 
een zware tijd voor hem en Tsjikke. Verdere 
behandeling staat op het programma. Wij 
denken aan hen en wensen hen opnieuw moed 
en uithoudingsvermogen toe. 
 
De foto is vorige zomer gemaakt door Froukje 
Hofstede. 

 

Wel koffie/geen koffie 

Ik ben soms zelf ook in de war, daarom nog maar even goed op papier.  
Vroeger dronken we elke eerste zondag van de maand na de dienst met 
elkaar koffie. Dat vaste systeem hebben we losgelaten, om twee 
redenen. In de eerste plaats omdat het soms moeilijk blijkt om het 
rooster van koffiezetters rond te krijgen, en in de tweede plaats omdat 
we flexibeler willen zijn. We bekijken nu per keer wanneer een geschikt 
koffiemoment zou zijn. Zo kunnen we beter aansluiten bij de actualiteit. 
In de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte.  
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Wel koffie 

 
 

 

Ik zei al: ik ben zelf ook nog wel eens in de war. 
Afgelopen zondag had ik in de mededelingen gezet 
dat er koffiedrinken was. Foutje van mij en 
bovendien was ik uitgerekend die zondag niet in 
onze kerk. Gelukkig was er een            niet nader te 
noemen koster die snel koffie ging zetten, en 
anderen hielpen met ronddelen en afwassen.  
 
Op de foto – die ik met toestemming plaats – ziet u 
dat het gezellig druk was en inderdaad: er waren 
JONGEREN. Jeugd vanuit de gereformeerd 
vrijgemaakte kerk in Ede, op zeilweekend na hun 
belijdenis. Ze waren blij om bij ons te zijn en 
waardeerden de koffie buitengewoon. En wij zijn 
blij dat we op deze manier weer een gastvrije kerk 
konden zijn.  

 

Overstapdienst groep 8 Klaver Fjouwer 

Eigenlijk staat het allemaal op de fraaie poster hiernaast.           
Op zondag 3 juli om 19.00 kunt u bij het tsjerkje van Sânfurd de 
overstapdienst voor groep 8 meemaken. Er zitten ook drie 
kinderen uit Gaastmeer in groep 8.  
Ds. Edna Zwerver gaat voor in deze viering en er is muziek van 
jeugdorkest de Notenkrakers. Het thema is ‘Wat is jouw 
droom?’, heel toepasselijk natuurlijk. Bekijk vooral ook de 
afbeelding op de poster: een ladder die in een wolk eindigt.    
Heel intrigerend.  
 
Neemt u zelf een stoel of kleedje mee om op te zitten?  

 
Meditatie voor vrede 

 

Aanstaande zondag 26 juni kunt u deelnemen aan een meditatie voor 
vrede, ook in het kerkje van Sânfurd. Inloop om 14.00 uur, begin 
meditatie om 14.30 uur. De bijeenkomst gaat uit van de Rozenkruisers 
en iedereen is welkom.  Een prachtig initiatief en tegelijk een mooie 
gelegenheid om iets nader kennis te maken met hun gedachtegoed. 
Meer informatie kunt u krijgen bij Barbara Kersbergen en op de website 
van het kerkje: Meditatie voor Vrede – Sânfurd (sanfurd.nl) 

 

Ludwine afwezig tot 10 juli 

Ludwine heeft op dit moment vrij, dus als u een voorganger nodig hebt, neemt u dan even contact 
op met Brechtje of met mij?  
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Kerk op vakantie 

Attie Bak was op vakantie in Zweden, in het huis van Tineke en Jan Cnossen. Behalve een serie 
schitterende natuurfoto’s, die u nog tegoed houdt, stuurde ze ook foto’s op van de kerk in Dörarp. 

  
 

Wat een plaatje, dit kerkje, vindt u niet? Attie schreef dat de sfeer wel leek op die in onze kerk. Ze 
heeft een kerkdienst bezocht en in het Zweeds meegezongen. En na de dienst een gesprekje met de 
pastoor van dienst aangeknoopt, en koffiegedronken voorzien van Zweedse lekkernijen.                   
Een bijzondere ervaring, is haar conclusie. En daar kunnen we ons alles bij voorstellen.  

 

  
 

Heerlijk om zo ervaringen te kunnen delen. Doe ook mee: stuur een foto op van een kerk in een 
andere plaats! Bijvoorbeeld als u met vakantie bent.  

 

Spreek van de week 

Deze week weer eens een spreuk uit het spreukenboek, want dat is nog lang niet uit. De uitspraak 
van deze week is van een onbekend gebleven persoon. 

Droom niet je leven, leef je droom. 
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Gebed 

Dit gebed, inclusief foto, vond ik in Petrus. Een tekst om even tot u door te laten dringen.  

 

 

Gebed: Als U zwijgt 

 

Zeker, Heer, U spreekt zich uit – wij weten daarvan. 

Maar soms is het alsof U zich hult in een wolk van stilte en zwijgen. 

Dan bidden we zonder verwachting uit de macht der gewoonte. 

Is dit het en moeten we het hiermee doen? 

 

U bent altijd uit op ons heil, maar wel wereldwijd en voor alle volken. 

Zwijgt U hier om elders Uw stem te laten klinken 

zodat wij niet opgaan in onszelf en onze welvaart 

maar naar U luisteren met de oren van wie arm en ellendig zijn? 

 

Geef dat wij Uw zwijgen niet overstemmen.  

Heb geduld met ons. 

Wij zullen blijven bidden totdat U komt. 

Want U bent toch onze Vader. 

U doet open wie bij U aankloppen. 

 

- Ds. Andries Zoutendijk 

 

Tot slot 

Een hartelijke groet van de kerkenraad en tot de volgende nieuwsbrief! Anneke van Mourik 


