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Protestantse Gemeente Eastermar      www.pgeastermar.nl 
 
 

 

 Wijk  Adres   Emailadres 

Kerkenraad 

Ds. M. Stougie-de Wit (predikant) 
 

E.M. Beimastrjitte 71 06-2735 7846 martinadewit@planet.nl  

A. Atsma (voorzitter)  Seadwei 2 354001 atse@mtsatsma.nl 

N. en T. Hoekstra-Twijnstra (scriba’s)  ’t Hôf 90 471792 scriba@pgeastermar.nl 
Wijkouderlingen 

W. Hofstede 1 Topweer 19, Opende 06-14970621 willem_hofstede@hotmail.com 

T. van der Sluis-Kooij 3 ’t Hôf 53 471618 oebele.toos@tele2.nl  

T. Wagenaar-Spijkstra 3 Boskwei 3 471679 driesentrude@agwagenaarveehandel.kpn
-cloud.nl 

Pastorale medewerkers 

I. Annema-Krol 1 It Heechsân 40A 472165 riet_nl@hotmail.com  

R. Visser-Wiersma 2 Sytskelân 4 472209 rienekevisser@kpnmail.nl  

B. Annema-Larooi 2 Schoolstraat 15 472135 r.annema6@upcmail.nl  

I. van der Heide-Jonker 4 Muntsegroppe 14 363659 anne.joeke@zonnet.nl  

Vacant 4 
   

G. Otten-de Jong 5 Torenlaan 34A 351606 gekeotten@live.nl 

J. van Kammen-Westerhof 5 Blauhûskamp 3 471917 janewes48@hotmail.com  

R. Kootstra-Dijkstra 6 Schoolstraat 17 472531 rinske04@outlook.com 

T. Tillema-Steendam 6 Boskkamp 2 471545 j.tillema.1@hetnet.nl  
Jeugdouderlingen 

J. van der Heide  Skûlenboargerwei 4A 471305 joekevdheide@hotmail.com  

J.W. en R. Sietsma-de Boer  E.M. Beimastrjitte 36 844422 janwillemsietsma@gmail.com  
Ouderling-kerkrentmeesters 

K. Land (voorzitter) 4 Sumarderwei 8 354587 brouwer2000@hetnet.nl 

N.A. Veltman 1 Kleine Hornstweg 6 472191 d-veltman@live.nl  

K. Dijkstra 2 Middelwei 1 364705  penningmeesterkrm@pgeastermar.nl  
Kerkrentmeesters 

H. Annema 5 ’t Hôf 20 472140 henkannema1947@hotmail.com  

L.H. Schokker (secretaris) 6 Seadwei 7 471622 louschokker@hotmail.com  

G. Tjepkema-Hoekstra 3 Grote Hornstweg 15 371740 jellegrietje@zonnet.nl  
Diakenen 

R. de Haan (voorzitter) 1 Sytskelân 62 471361 remmeltboeing@live.nl 

J. Merkus 2 ’t Hôf 21 472203 jmerkus65@gmail.com  

J. Boersma (secretaris) 3 Boskkamp 8 358125  boersma.jan@hotmail.com  

H. Kramer-Zeilstra (penningmeester) 4 Blauhûskamp 23 471214 a.kramer42@chello.nl  

W. de Jong 5 Sumarderwei 3 471394 bouwedejong@msn.com  

B. de Vries 6 Grote Hornstweg 13A 471429 bdevries0118@telfort.nl  
Koster 

H. Hofstede-Schapelhouman 
 

De Hege Stins  472141 06-14970621 koster@pgeastermar.nl  
Kinderkerk 

D. Lok-Walda (kinderkerk)  ’t Hôf 47 471437 dieuwkelok@live.nl  

Boekhouding/Kerkelijk bureau/Kerkwebradio/Webmaster 

L. Geertsma (boekhouder)  ’t Hôf 10 472031 l.geertsma@outlook.com  

E. Frankes (boekhouder)  ’t Heechsân 35 471965 diaconiepkneastermar@gmail.com  

W.W. Keizer-Wijma (kerk. bureau)  Seadwei 6 472066 w.w.wijma@hetnet.nl  

J. Koonstra (kerkwebradio)  B.R. Veltmanwei 19 471508 j.koonstra@planet.nl  

E. Hoekstra (webmaster)  ’t Hôf 57 06-11347752 mail@pgeastermar.nl 

Kerkgebouw De Hege Stins  Torenlaan 12 – 14  472141  
Bankrekeningnummers 

Kerk (bijdragen en giften)  NL70 RABO 0362 7780 19  

Kerk (zakelijk)  NL65 FVLB 0225 3871 74  

Kerk (zakelijk)  NL34 RABO 0349 8011 34  

Kerk (collectebonnen)  NL78 RABO 0349 8042 22  

Kerk (exploitatie gebouw)  NL46 RABO 0349 8284 66  

Kerk (acties Doarpstsjerke)  NL14 RABO 0158 1256 14  

Diaconie  NL37 RABO 0349 8041 84  

Jeugdwerk  NL94 RABO 0349 8182 90  

Kinderkerk  NL62 RABO 0349 8133 37  

Missionair Team Eastermar  NL29 RABO 0349 8527 31 missionairteameastermar@outlook.com  

http://www.pgeastermar.nl/
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 9 december 
2e Advent 

09:30u. Mevr. F. Wesseling 
 Harkema 
09:30u Tienerkerk klas 3 en 4 
11.30u. Meeting Point 
Ouderling van dienst: 

T. Wagenaar-Spijkstra 
Collecten: 

1. Licht voor werkende 
kinderen in Colombia* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 
Groep 1 t/m 4: 
Froukje van der Veen 
Groep 5 t/m 8: 
Menno en Annet Westerhof 
Rooster Kinderoppas: 

Marten en Jellie Hospes 
 

Zondag 16 december 
3e Advent 

09:30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
Viering Heilig Avondmaal 

Ouderling van dienst: 

W. Hofstede 
Collecten: 

1. Licht voor weeskinderen in 
Oekraïne* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 
Groep 1 t/m 4: 
Lamkje Bergsma 
Janneke Geertsma 
Groep 5 t/m 8:: 
Jannie Elverdink 
Rooster Kinderoppas: 
Griet Land 
Ibrich Westerhof 
 

Zondag 23 december 
4e Advent 

09:30u. Mevr. G. Olsthoorn 
m.m.v. Christelijk 
mannenkoor Pro Rege 
Ouderling van dienst: 

J.W./R. Sietsma-de Boer 
Collecten: 

1. Leger des Heils* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 
 
 
 

Rooster Kinderkerk: 
Groep 1 t/m 4: 
Ibrich Westerhof 
Femke Merkus 
Sietske Bijlsma 
Groep 5 t/m 8: 
Sonja de Boer 
Maaike Jacoba Lok 
Rooster Kinderoppas: 

Willy Koops 
Silke Zandstra 
 

Maandag 24 december 
Kerstnachtdienst 

21:00u. Missionair Team 
m.m.v. Gospelkoor The Young 
Christian Singers 
Ouderling van dienst: 

J. van der Heide 
Collecten: 
1. Missionair Team 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Dinsdag 25 december 
Eerste Kerstdag 

09:30u. Ds. W.M. Stougie  
15:00u. Kinderkerstfeest 
Ouderling van dienst: 

N./T. Hoekstra-Twijnstra 
Collecten: 

1. Syrische vluchtelingen* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Geen Kinderkerk!! 
 

Rooster Kinderoppas: 

Liesanne Wiesenekker 
Pytsje van der Velde 
 

Zondag 30 december 

11:00u. Ds. M. Stougie-de Wit 
Ouderling van dienst: 

H. Hiemstra 
Collecten: 

1. Make a wish* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Anita Huisma 
Anneke de Boer 
Groep 5 t/m 8: 
Carla de Boer 
 
 

Rooster Kinderoppas: 
Corrie Snip 
Anita de Boer 
 

Maandag 31 december 
Oudjaarsdag 

19:30u. Ds. M. Stougie-de Wit  
Ouderling van dienst: 

A. Atsma 
Collecten: 

1. Amnesty International* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Dinsdag 1 januari 
Nieuwjaarsdag 

10:00u. Pastorale Raad  
Ouderling van dienst: 

T. van der Sluis-Kooij 
Collecten: 

1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Zondag 6 januari 
Fryske Tsjinst 

09:30u. Ds. W. Feenstra 
 Oldekerk 
09:30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
Ouderling van dienst: 

T. Wagenaar-Spiekstra 
Collecten: 

1. Artsen zonder Grenzen* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Hinke Sytske van Dijk 
Linda van Dijk 
Groep 5 t/m 8: 
Henk van Dijk 
Rooster Kinderoppas: 

Martje de Vries 
Sjoerdje Atsma 
 

Zondag 13 januari 

09:30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
09:30u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 

W. Hofstede 
Collecten: 

1. Nationaal ouderenfonds* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
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Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Froukje van der Veen 
Groep 5 t/m 8: 
Menno en Annet Westerhof 
Rooster Kinderoppas: 
Janny Fennema 
Wilmijne Kloosterman 
 

Zondag 20 januari 

09:30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
11.30u. Meeting Point 
Ouderling van dienst: 
J.W./R. Sietsma-de Boer 
Collecten: 
1. Zondag voor de eenheid* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Lamkje Bergsma 
Janneke Geertsma 
 
 

Groep 5 t/m 8: 
Jannie Elverdink 
Rooster kinderoppas: 
Jitske Lyklema 
Silke Zandstra 
 

Zondag 27 januari 

09:30u. Ds. W.M. Stougie 
09:15u. Kings Kids 
Ouderling van dienst: 
N./T. Hoekstra-Twijnstra 
Collecten: 

1. Sirkelslag* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Geen Kinderkerk i.v.m.  
Kings Kids 

 
Rooster Kinderoppas: 

Femke Merkus 
Richtsje Sietsma 
 
 

Zondag 3 februari 

09:30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
Viering Heilig Avondmaal 

Ouderling van dienst: 
J. van der Heide 
Collecten: 
1. Noodhulp (Bangladesh)* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Ibrich Westerhof 
Femke Merkus 
Sietske Bijlsma 
Groep 5 t/m 8: 
Sonja de Boer 
Maaike Jacoba Lok 
Rooster Kinderoppas: 

Sjoukje Wiersema 
Durkje van der Heide 
 

Uitleg collecten zie 
pagina 19/ 20 

 

Van de redactie 
 

Redactie:       Bezorg(st)ers: 
Mevr. A. van Dijk   471508   Mevr. L. Bergsma   
        Mevr. A. van Dijk  471508 
        Mevr. A. de Haan  471361 
        Mevr. J. Hamstra  471824 
Tekstverwerking/lay-out:     Mevr. M. Hoogterp   
Mevr. E. van der Veen   471873   Mevr. F. Jansma  471966 
        Dhr. H. Poelstra  471970 
Adreswijzigingen en opgave abonnement via:   Dhr. H. van der Veen  472168 
paadwizer@pgeastermar.nl      Mevr. M. de Vries  471260 
        Mevr. T. Wagenaar  471679 

Drukwerk:       Mevr. A. Westerhof  472702 
Drukkerij Van der Let   0511 – 521106  
 

Ontwerp voorblad:      Bijdrage : € 15,00 per jaar 
Dhr. R. de Boer       Bankrek.nr. : NL54RABO 034.98.03.684 
            o.v.v. Bijdrage Paadwizer 
 

 

Beste gemeenteleden, 
Voor u ligt de laatste Paadwizer van dit jaar, maar ook in deze vorm. Vanaf eind januari verschijnt de Paadwizer 
geheel in kleur. We zijn voor ons nieuwe kerkmagazine o.a. op zoek naar een fotograaf en een interviewer. 
Belangstellenden kunnen zich melden via ons emailadres.  
 

We wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig en vredig 2019!!! 
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet!! 

 
Kopij op papier voor de volgende “Paadwizer”: 
Inleveren vóór of uiterlijk donderdag 10 januari 2019, 18:00 uur bij:  
Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19. 
 

Digitale kopij voor de volgende “Paadwizer”: 
Insturen vóór of uiterlijk donderdag 10 januari 2019, 18:00 uur  
naar ons emailadres: paadwizer@pgeastermar.nl     

mailto:paadwizer@pgeastermar.nl
mailto:paadwizer@pgeastermar.nl
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Meditatie 
 
Advent en Kerst 2018 
 
Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen  
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 
 
'k Lag machteloos gebonden - 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden - 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 
 
De beroemde 19e eeuwse Engelse prediker C. H. Spurgeon vertelde eens een mooi verhaaltje. Het speelt zich af in 
het noorden van Engeland. Op een dag ging een dominee bij een arme vrouw op bezoek, met de bedoeling haar 
te helpen, want hij wist dat ze heel arm was. Met het geld in zijn hand klopte hij aan de deur, maar ze gaf geen 
gehoor. Hij maakte daaruit op dat ze niet thuis was, en ging weg. Een poosje later kwam hij haar bij de kerk tegen 
en zei haar dat hij aan haar nood gedacht had. Ik was bij u aan de deur en heb verscheidene keren geklopt en ik 
denk dat u niet thuis was, want ik kreeg geen gehoor. Hoe laat bent u geweest, mijnheer? Het was om ongeveer 
12 uur. O, beste man, zei ze, ik hoorde u en het spijt me dat ik niet heb opengedaan. Ik dacht dat het de man was 
die om de huur kwam. 
Spurgeon was een begenadigd prediker en vertelde vol vuur van de liefde en de genade van God. Hij gebruikt 
dit verhaaltje dan ook als inleiding om de hoorders uit te leggen wat genade betekent: vrij, gratis, om niet. Hij 
zegt: wij geven ook vaak niet thuis omdat we bang zijn dat God ons ergens toe verplicht wat we niet kunnen. 
Maar in het evangelie van Jezus Christus gaat het niet over wet, straf en plicht. Het verlangt niet iets van ons, 
maar het komt ons iets brengen. Liefde, vergeving, genade en eeuwig leven. 
 
“Hoe zal ik U ontvangen” is een echt Adventslied. Eeuwenoud, maar nog steeds veelzeggend. Want het bepaalt 
ons erbij wat Advent is, namelijk dat je tot jezelf inkeert en je afvraagt of er plek in jouw leven en jouw hart is om 
de Heiland te ontvangen. Soms lijkt Advent wat raar: we doen alsof Jezus er nog niet geweest is en bereiden ons 
voor op Zijn geboorte. Maar dat is niet de bedoeling. We spelen niet iets na wat ooit een keer gebeurd is. Wij 
leven in de verwachting dat Jezus terugkomt en dat Zijn Rijk volledig zal aanbreken. In de tussentijd verwachten 
wij Jezus elke dag, elke zondag. In de kerk ontmoeten we Hem in Woord en Gebed en soms in Doop en 
Avondmaal. Elke dag ontmoeten we Hem als we lezen uit de bijbel en in gebed vertrouwelijk met Hem omgaan. 
En het is een bijzonder iets van het geloof dat dat mogelijk is. Jezus is bij ons door Zijn Geest en zo verwachten 
we Hem. Elke dag, elke zondag, en bij Zijn wederkomst. 
 
Waarom zouden we dan nog Advent vieren? De kerkelijke kalender, en sowieso alle rituelen, zijn er om de sleur 
te doorbreken. Het is goed om in deze 4 weken eens extra erbij stil te staan hoe jij Jezus ontvangt. Laat jij de deur 
dicht net als die arme vrouw omdat je bang bent voor allerlei verplichtingen of omdat je er geen zin (meer) in 
hebt? Of open jij de deur van je hart voor Hem die klopt? Hoe je die deur dan opent? Door in te keren in jezelf, en 
te onderzoeken wat je nodig hebt. Reiniging en genade voor alles wat verkeerd ging, liefde om die lege plek van 
binnen te vullen, licht in de duisternis. Open de deur voor Hem en ontdek dan wat het werkelijk betekent om 
Kerst te vieren. Heerlijk hoor die kalkoen en springbokfilet van de AH, en prachtig die kerstboom en de 
gezelligheid. Maar dat is maar voor een paar dagen. Het Kerstkind dat op onze deur klopt met doorboorde hand 
“doet mij schatten erven, die nimmermeer vergaan”. Laat dat niet aan jouw deur voorbijgaan….   
 
 

Ds. M. Stougie-de Wit 
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Gebedskring 
 
Wanneer : Woensdag 12 december 2018 

: Woensdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari 2019 
Waar  : In de consistorie 
Hoe laat : 19:00 – 19:45 uur 
 
 
Samen lezen we uit de Bijbel, we zingen een paar liederen en bidden samen voor wat ons bezig houdt aangaande 
onze gemeente en wat nog meer belangrijk is. Dat alles brengen we graag bij God. 
 

Bloemen als groet 
 

21-10: Mevr. D. Algra-v.d. Veen  Heidbuurtweg 7 
28-10: Dhr. B. van der Kuip   B.R. Veltmanwei 11 
04-11: Mevr. H. Atsma-Dijkstra  Grote Hornstweg 19 
11-11: Mevr. H. de Jong-de Jong  ’t Hôf 82 
18-11: Mevr. B. Annema-Larooi  Schoolstraat 15 
25-11: Dhr. E. van der Sluis   It Heechsân 56 
02-12: Mevr. G. Proper-Musch   Seadwei 10   

 

Verjaardagen in de maanden december, januari en februari 
 
23-12: Dhr. F. Hamstra   86 jaar  ’t Hôf 3 
23-12: Mevr. M. Kempenaar-Tinga  84 jaar  De Kjellingen 1 
24-12: Dhr. J. Couperus    82 jaar  E.M. Beimastrjitte 32 
24-12: Dhr. R. Algra    81 jaar  Heidbuurtweg 7 
25-12: Mevr. D. Algra-v.d. Veen  81 jaar  Heidbuurtweg 7 
30-12: Mevr. F. van Leeuwen-Hellema  76 jaar  It Heechsân 17A 
06-01: Dhr. K. Roorda    82 jaar  Pr. Margrietstraat 53 
06-01: Mevr. A. Algra-de Boer   79 jaar  Pr. Margrietstraat 1 
13-01: Mevr. S. de Vries-Hansma  85 jaar  It Heechsân 29 
16-01: Dhr. H. Bergsma   82 jaar  Sumarderwei 4 
19-01: Dhr. W. van der Veen   75 jaar  Blauhûskamp 31 
24-01: Mevr. D. v.d. Velde-v.d. Veen  85 jaar  Sytskelân 2 
26-01: Dhr. W. Veenstra   83 jaar  Waltsje 5 
01-02: Mevr. M. Heidbuurt-Bethlehem  84 jaar  De Kjellingen 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Huwelijksjubilea 

 
De komende periode hopen de volgende echtparen hun huwelijksjubileum te vieren: 

 
Op 15 december zijn Wiebe en Eke Bosma-Plantinga, Blauhûskamp 11, 40 jaar getrouwd.  
 
Op 19 december zijn Henk en Annie Halbersma-Eelkema, Blauhûskamp 33, 45 jaar getrouwd. 
 
Op 21 december zijn Teake en Sietske de Vries-Nicolai, It Heechsân 3, 40 jaar getrouwd.  
 
Op 29 december zijn Nico en Tine Hoekstra-Twijnstra, ’t Hôf 90, 40 jaar getrouwd. 
 
Op 11 januari zijn Sietse en Truus van der Meer-van der Ploeg, Sytskelân 15, 45 jaar getrouwd. 
 
Op 21 januari zijn Jappie en Anita Smedes-van der Heide, Skûlenboargerwei 1A, 25 jaar getrouwd. 
 

Bruidsparen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
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Geboortebericht 
 

Juster noch in it tjuster 
Hjoed in it folle ljocht 

Wolkom leaf famke 
 

Robyne Fopkje 
 
Robyne is geboren op 13 november 2018 en dochter van Nienke Veenstra en Anne van der Heide.  
Nienke, Anne en Robyne wonen op ’t Heechsân 68. 
 

Uit de pastorie 
 
Op Eeuwigheidszondag werd mijn vader plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Na de dienst in Eastermar en 
Raard ben ik snel naar Den Haag gereden waar hij opgenomen was. Hoewel mijn vader afgelopen oktober 95 jaar 
is geworden, probeert hij nog steeds elke zondag met mijn moeder naar de kerk te gaan. Dat vind ik heel 
bijzonder. Hij ziet niks meer, verstaat er niks meer van, maar hij wil wel gewoon deel uitmaken van de gemeente 
van de Heer. Samen komen, om elkaar te ontmoeten en God te ontmoeten. Als je niks meer kunt, dan blijft 
uiteindelijk de kern over. Hoe inspirerend is dat! Maar goed, op die zondag ging het niet helemaal goed en zakte 
ie in elkaar en was een tijdje van de wereld. Dat was wel even schrikken. Ik schreef er iets over op facebook en 
velen leefden mee. Dat is dan ook weer heel mooi! Vandaar hier even een berichtje dat alles weer goed is. Hij is 
weer thuis. Het was blijkbaar toch zijn tijd nog niet, gelukkig. 
 
Met elkaar bereiden we ons voor op Kerst en het nieuwe jaar. Voor Lisa zijn er de jaarlijkse kerstconcerten waar 
we ons erg op verheugen. Dit jaar tweemaal in Groningen, in Ede en in Veenendaal. Met de hele familie gaan we 
naar The Messiah in het Concertgebouw in Amsterdam, en we verheugen ons op de kerstperiode hier in 
Eastermar. We verwachten het Christelijk Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum op de 23e, op de 24e laten we ons 
verrassen door het Missionair Team, en op Eerste kerstdag maken we er ook een muzikale viering van met 
medewerking van meerdere gemeenteleden. We hopen dat we zo als gezin en gemeente met elkaar op een 
feestelijke en veelzijdige manier de geboorte van onze Heer en Heiland kunnen vieren.  
  

Met een groet uit de pastorie,  
ook namens Wim, Martina 

 

Kerst 
 
Zondag 23 december om 09:30 uur 4e Advent met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Pro Rege uit 
Dokkum o.l.v. Jan Hibma. Anja Heikamp zal de samenzang begeleiden en Gera Olsthoorn verzorgt de meditatie. 
Pro Rege telt 75 mannen en ze zullen voor en met ons een aantal mooie en vertrouwde kerstliederen zingen. 
 
Maandagavond 24 december om 21:00 uur kerstnachtdienst. Het missionair Team Eastermar nodigt u hiervoor 
van harte uit. De avond wordt verzorgd door de Young Christian Singers. 
 
Kerstmorgen 25 december 09:30 uur. Voorganger van deze dienst is ds. Wim Stougie. Verder werken koper-
blazers, zangers en spelers mee, en Martina begeleidt de samenzang op orgel. We lezen het kerstevangelie en 
overdenken Titus 2:11. 
 
Kerstmiddag 25 december vieren we het kinderkerstfeest om 15:00 uur.  

 

Autovervoer naar de kerk 

 
Degene die gebruik wenst te maken van kerkautovervoer wordt verzocht dit tijdig aan te vragen, liefst uiterlijk 
op vrijdagavond. Vanaf heden kunt u hiervoor contact op nemen met de heer P. Tjoelker,  471217. 
 

Bedankjes 
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Tige tank foar alle kaarten en tillefoantsjes die we krigen ha mei ús 55-jierig houlijk en mei Doete har 
thúskommen út it sikehûs. 

Riekele en Doete Algra-van der Veen 
 

 
Graach wol ik eltsenien betankje foar it omtinken dat ik fan safolle minsken erfare mocht yn de tiid nei myn 
operaasje yn oktober. Safolle bezoekjes , tillefoantsjes, blommen , kaarten, lekkere dinkjes, mar ek helpende 
hannen, sa as itenside en stofsûgje ! Ik wie der suver wat ferlegen mei , mar ek hiel bliid fansels. Allegearre tige, 
tige tank dêrfoar!! 
 

Groet fan Loltsje van der Zee –van der Heide 
 

Kerstconcert Grootkoor Tytsjerksteradiel 

 
Wanneer : Zaterdag 8 december 2018 
Hoe laat : 20:00 uur  
Waar  : In de Kruiskerk te Burgum 
 
Bij dit concert wordt het bekende kerstoratorium. Een nieuw Begin van Johan Bredewout uitgevoerd door het 
Grootkoor van 42 leden en een orkest van 12 personen. Verder zingen we bekende kerstliederen als The 
drummerboy, For unto us en natuurlijk mag het Stille Nacht niet ontbreken. Verder vele meezingmomenten voor 
het publiek. Onze solisten Hetty Zwart en Marike van der Bij zingen het bekende Hallelujah van L. Cohen en You 
raise me up van R. Lovland onder begeleiding van onze huispianist Bernard Bos. We hopen u een mooi 
programma aan te bieden. We rekenen weer op een goede collecte voor de onkosten. 

 
Groeten dirigent Ep Willems  

 

Meeting Point 
 
Welkom! 
Er is weer een Meeting Point op 9 december en op 20 januari. 

 
De vorige keer hadden we het over dieren en God. Marijke Taekema vertelde haar getuigenis 
en had het daarin over haar eigen dieren en hoe ze voelde dat God tot haar sprak. Verder sprak 
ze over dieren in de Bijbel. Met hierbij verschillende voorbeelden van Bijbelverhalen. Daarna 

gingen we in groepjes uiteen en hadden we het over onze eigen (huis)dieren. In groepjes dachten erover hoe God 
eventueel kijkt naar (onze) dieren, hobby´s en interesses.  
 
Op 9 december gaan we het hebben over het thema: spreken en zwijgen. Wanneer wel iets zeggen en wanneer is 
het beter van niet? Ook pakken we het bijbelboek Spreuken erbij. Omdat we dan al in de Adventstijd zitten, 
wordt het verhaal van Elisabeth en Zacharias ook genoemd. Zacharias geloofde de engel Gabriël niet en kon 
daarom tot de geboorte van Johannes de Doper niet meer spreken. Zo keert het onderwerp spreken en zwijgen 
dan weer terug.  
 
Samen zingen we een aantal liederen en gaan met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Daarna sluiten we af met 
soep en broodjes. We beginnen om 11.30 uur, maar je bent eerder welkom voor koffie of thee. Noteer ook alvast 
zondag 20 januari. Dan komen we voor ’t eerst bij elkaar in 2019.  
 
Wil je meer weten, spreek dan een van ons aan:  
Gera Olsthoorn,  
Marijke Taekema,  
Elise Westerhof,  
Lisa Stougie 

 
 

Lichtjesavond Eastermar 
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Elke 2e zondag in December wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele 
wereld om 19:00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Zo ontstaat er in 24 uur 
tijd een golf van licht en warmte. 
 

Lichtjesavond Eastermar is: 

• Bedoeld voor iedereen die het gemis van een dierbare ervaart. De leeftijd, of hoe lang het geleden is 
maakt daarbij niet uit. Immers, iemand die je liefhebt, blijft voor altijd in je hart en gedachten! 

• Een bijzonder samenzijn met muziek, gedichten en heel veel brandende kaarsen. Door deze sfeer voel je 
de warmte en besef je dat je niet alleen bent met je verdriet. 

• Geen religieuze samenkomst. Iedereen is van harte welkom. Ook als je iemand wilt steunen of om een 
andere reden een kaarsje wilt branden. 

• Een initiatief van begrafenisvereniging De Laatste Eer Eastermar en het Missionair Team Eastermar. 
 

Wanneer : Zondag 9 december 2018 
Waar  : Hege Stins Eastermar 
Hoe laat : Inloop vanaf 18:15 uur, bijeenkomst van 19:00 – 19:30 uur 

De Laatste Eer Eastermar 
Missionair Team Eastermar 

 

Kerstconcert Christelijke brassband Soli Deo Gloria 
 
Christelijke brassband Soli Deo Gloria uit De Tike viert dit jaar haar 80-jarig bestaan. Na een geweldig jubileum-
concert in een bomvolle feesttent in juni wil SDG dit bijzondere in stijl afsluiten. De brassband onder leiding van 
Titus van der Woude verzorgt daarom op zaterdag 15 december a.s. een sfeervol Kerstconcert in de kerk van 
Eastermar. Zangeres Fardau van der Woude zal haar medewerking verlenen aan het concert.  
Voor meer informatie zie www.sdg-detike.nl of Facebook.com/sdgdetike.  
 
Wanneer : Zaterdag 15 december 2018  
Waar  : Hege Stins 
Hoe laat : 20:00 uur 
 

Kerstviering met broodmaaltijd 
 

Uitnodiging: 
Het is mooi om de geboorte van de Here Jezus met elkaar te vieren. Daarom wordt 
er op woensdag 19 december 2018 vanaf 16:30 uur een kerstviering met 
broodmaaltijd georganiseerd in “De Hege Stins” te Eastermar. 
 
We beginnen de middag met de viering en sluiten af met een broodmaaltijd. De 
tafels worden feestelijk gedekt en we zorgen ervoor dat er voor iedereen wat 
lekkers is. Aan de hand van de beamer bepalen we onze gedachten bij de viering. 
We zingen met elkaar, luisteren naar gedichten en muziek. Ook een verhaal 
ontbreekt niet. Daarnaast is er volop gelegenheid voor een praatje.  
 

U bent/jullie zijn van harte uitgenodigd om aan deze middag deel te nemen. 
 

Graag willen we weten hoeveel mensen we kunnen verwelkomen. Daarom vragen wij 
u/jullie, om u/jullie op te geven bij Janke Hamstra en/of Tine Hoekstra. Dit kan via 
onderstaande telefoonnummers of via de mail. Wilt u dan ook doorgeven of u een dieet 
heeft of dat u voorzien bent van vervoer of dat u graag opgehaald wilt worden.  
 

U kunt zich uiterlijk opgeven tot woensdag 12 december 2018. 
 

Hartelijke groet, 
Janke Hamstra :  0512 – 471824 / jankehamstra@gmail.com 
Tine Hoekstra :  0512 – 471792 / j.hoekstra8@chello.nl  

Kerstnachtviering 

http://www.sdg-detike.nl/
mailto:jankehamstra@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivsqybsazWAhWCbFAKHbcbAeUQjRwIBw&url=http://www.withitness.nl/kerstmis-thuis-c-30.html&psig=AFQjCNHWzriBEz9t5y_ZYie9oueprgjIhQ&ust=1505743334215841
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Het missionair Team Eastermar nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse 
kerstnachtdienst. 
 
Wanneer : 24 december 2018 
Waar  : Hege Stins 
Hoe laat : Start is om 21:00 uur 
 
De koffie, chocolademerk of glühwein staat voor u klaar vanaf 20:00 uur. 
 
De avond wordt verzorgd door de Young Christian Singers. 
 

Graag tot dan! 
 
 
 

Kinderkerstfeest 2018 
 
De voorbereidingen voor het Kinderkerstfeest op Eerste Kerstdag zijn al in volle 
gang. De kerstcommissie is er weer in geslaagd om voor alle groepen weer leuke 
stukjes, een musical en mooie kerstliedjes uit te zoeken. Ook de boekencommissie 
heeft weer mooie leesboekjes voor de kinderen gevonden. Traditiegetrouw krijgen 
alle basisschoolkinderen na afloop van het Kerstfeest een tasje met een boekje, 
sinaasappel en chocoladereep. 
 

Wat inmiddels ook een traditie is, is de jaarlijkse ENVELOPPENACTIE. 
Deze enveloppenactie heeft tot nu toe elk jaar voldoende geld opgebracht om de kosten van het Kerstfeest te 
dekken. Wij (de leiding van de kinderkerk en de kerkrentmeesters) willen daarom graag weer een beroep op u 
doen als ouders, pakes en beppes of andere belangstellenden. In deze Paadwizer treft u weer een envelop aan. 
Deze envelop kunt u meenemen naar de kerk. Bij de uitgang staan kinderen met dozen waar u de envelop in kan 
doen. Ook kunt u deze nog steeds inleveren bij Dieuwke Lok, ’t Hôf 47. Bovendien kunt u een gift ook 
rechtstreeks overmaken op onze bankrekening NL62RABO0349813337 t.n.v. KINDERKERK EASTERMAR. 
Uw bijdrage wordt goed besteed, zo maken wij er samen een mooi Kerstfeest van! 
 

Alvast hartelijk bedankt namens de leiding van de kinderkerk. 
 
OPROEP: 
Hierbij willen wij alle kinderen vragen om de komende zondagen zoveel mogelijk 
naar de kinderkerk te komen, zodat wij met een complete groep kunnen oefenen. 
 
 UITNODIGING VOOR HET KINDERKERSTFEEST:  
 Wanneer : Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december 
 Locatie  : De Hege Stins 
 Tijd  : 15:00 uur 
 

Passage 
 

Beste Passagevrouwen, 
We kunnen terugzien op mooie zinvolle avonden. We sluiten dit jaar af met een gezamenlijke avond met de 
Vrouwen van Nu. 
 

Wanneer : Donderdag 13 december hopen we het kerstfeest te vieren 
met een broodmaaltijd met een  

  afwisselend kerstprogramma. 
Waar  : De Hege Stins 
Tijd  : 18:00 uur 
 

We beginnen het nieuwe jaar met de traditionele nieuwjaarsgroet. 
Wanneer : Dinsdag 8 januari 2019 
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Waar  : Bij Loltsje van der Zee thuis (Schoolstraat 10) 
Tijd  : Vanaf 09.30 uur 
 

Zet alvast de volgende data van de volgende ontmoetingen in uw nieuwe agenda: 
 

Wanneer : Donderdag 24 januari 2019 
Waar  : De Hege Stins 
Tijd  : 19:45 uur 
Onderwerp : Jaarvergadering. De avond wordt verzorgd door eigen leden. Iedereen van harte uitgenodigd! 
 

Wanneer : Donderdag 28 februari 2019 
Waar  : De Hege Stins 
Tijd  : 19:45 uur 
Onderwerp : “Hoe kinst de lucht yn dyn besit ha”? 
Spreker  : Mevr. Jantsje Oost 
Met wandkleden en gedichten schetst Jantsje het probleem dat in de 19e eeuw speelde in Amerika, toen de blanke 
regering het grondgebied van de Indianen in bezit namen. Het belooft een mooie avond te worden.  
Kom allemaal en gasten zijn van harte welkom! 

Namens Bestuur Passage 
 

‘Sosjaal miel’ – Eastermar  
 

‘Sosjaal Miel’ oftewel ‘Samen eten wat de pot schaft’ is een initiatief bedoeld voor iedereen in Eastermar om 
elkaar te ontmoeten en gezellig samen te eten. Het Lokaal Loket organiseert met Maaltijdservice Eastermar 
maandelijks een ‘Sosjaal Miel’ in Eastermar: Elke tweede maandag van de maand in de kantine aan het Hôf bij de 
sportterreinen. Voorafgaande aan de maaltijd is er gelegenheid om gezellig een kopje koffie of thee te drinken. 
Vanaf 10:30 uur staan de deuren open en om 12:00 uur gaan we aan tafel. Bij deze Open Eettafel kan iedereen 
aanschuiven voor een schappelijke prijs, dit alles wordt begeleid door enthousiaste vrijwillig(st)ers.  
De warme maaltijd komt van Maaltijdservice Eastermar en is vers gemaakt in eigen keuken. Er wordt een lekkere 
Hollandse pot geserveerd. Het enige wat u hoeft te doen is uiterlijk 1 week van tevoren doorgeven bij het Lokaal 
Loket dat u op de betreffende dag komt eten. Er wordt dan op u gerekend. Betalen doet u op de dag zelf. De 
kosten bedragen € 5,- per persoon (excl. evt. drankjes). 
 

Voor overige vragen of vervoer: 

• Tel : 06-15626399 (tussen 09:00 -12:00 uur) 

• Mail : loketeastermar@gmail.com  

• Bij het Sosjaal Miel of de Inloopochtend. 
 

Volgende data Sosjaal Miel:    
10 december  11 februari 
14 januari  11 maart 

 
 

Oproep vanuit de diaconie 

 
Beste mensen, 
Ook dit jaar wil de Diaconie graag een beroep op de gemeente doen, kent u iemand die wel een extra steuntje in 
de rug verdient, dan kunt u dit per e-mail, per brief of telefonisch aan mij doorgeven (dit kan natuurlijk ook 
anoniem). Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 

 
Namens de Diaconie PG Eastermar: 
Remmelt de Haan 
Sytskelân 62 
9261 VB Eastermar  
Tel: 0512-471361/06-22024155 
remmeltboeing@live.nl 

 
 

 

Vrouwenochtenden 2018 - 2019 

mailto:loketeastermar@gmail.com
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Lieve vrouwen, 
Hierbij vinden jullie het rooster met de data voor dit seizoen. Nieuwe vrijwilligsters zijn van harte welkom 
(alleen voor vrouwen!). 
 
Op vrijdag 14 december is er een vrouwenochtend in Eastermar.  

Op zaterdag 22 december is de kerstviering in de Baptistenkerk in Noordbergum.     
 
De vrouwenochtenden in 2019 staan gepland op: 
Noordburgum (woensdagochtend)   Eastermar (vrijdagochtend) 
9 januari     25 januari 
6 februari     22 februari 
6 maart      15 maart 
3 april      12 april   
 

Hartelijke Groet! 
Alexandra : h.dantuma@live.nl 
Jantsje  : jantsje.vanderveen@gmail.com 
Wytske  : wytske.zandstra@upcmail.nl 
 

Beleidsplan: Plan van Aandacht! 
 
Zoals in de vorige Paadwizer al aangegeven, heeft de Kerkenraad een beleidsplancommissie samengesteld om te 
komen tot het benodigde Beleidsplan 2019 – 2023 voor onze kerk. 
 
De commissie heeft ervoor gekozen om niet een lijvig rapport af te leveren, maar om aan de hand van een aantal 
actuele ‘speerpunten’ met een aantal mensen in de gemeente in gesprek te gaan voor input. Wat leeft er actueel? 
En hoe pakken we dat aan in de toekomst? Hiermee wordt het beleidsplan een ‘Plan van Aandacht’. 
 
De speerpunten zijn: 

• Verdieping in geloofsbeleving 

• Faciliteren nieuwe initiatieven 

• Anticipatie op financiële krimp 

• Samenwerking met andere gemeenten 

• Uitbouwen Jeugdwerk (o.a. Growing Young) 

• Dorpskerk zijn 

• Ruimte maken voor initiatieven (vertrouwenscultuur) 
 
De speerpunten helpen ons om het Plan van Aanpak zo concreet mogelijk te maken! Wat moeten we doen om iets 
te bereiken. 
 
De komende maanden gaan leden van onze commissie langs de geledingen in de kerk om de wensen, verlangens 
en visie te vernemen. We stellen vragen zoals bijv. hoe gaat het met ons als dorpskerk? Welke prioriteiten moeten 
er in het jeugdwerk gesteld worden? Hoe kijken jullie aan tegen de samenwerking met andere gemeentes? Hoe 
wordt het geloof anno 2018 beleefd? En hoe zal zich dat ontwikkelen de komende jaren? Waar moet meer geld 
aan worden besteed? Etc. Hoe concreter, hoe beter is hierbij het motto. 
 
Ook u bent van harte uitgenodigd om uw visie kenbaar te maken of zaken aan te dragen. Dat mag in elke vorm; 
met korte statements of een uitgebreide analyse. Dit kan via een mail aan ds. Wim Stougie. 
 
We gaan in februari met deze input verder en komen tot een eerste concept Plan van Aandacht. Dit stemmen we 
af met de Kerkenraad en daarna ook weer met de benaderde commissies. 
 

Namens de beleidsplancommissie 
Hielke Tillema 

 
 

Notulen van de kleine kerkenraadsvergadering PG Eastermar 17-10-2018 

mailto:wytske.zandstra@upcmail.nl
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Om 19.45 uur kon de voorzitter een voltallige kerkenraad welkom heten waarna hij het woord geeft aan de voor-
ganger. Zij opent deze vergadering met het lezen van de voornemens van William Booth op 17 jarige leeftijd, 
stichter van Het Leger Des Heils. Hierna gaat zij ons voor in gebed. 
Aan de agenda wordt punt 9A gebedsweek toegevoegd. 
Het adressenboekje wordt besproken. 
De geplande vergadering van de kleine kerkenraad op 14 november vervalt. 
De Viering van het Heilig Avondmaal en de Israëlzondag: hierop zijn positieve reacties ontvangen.  
Ook op de door de diaconie georganiseerde dienst op 14 oktober kwamen positieve reacties. De KSG-dienst 
gepland voor 11 november vervalt. Wel wordt verzocht om niet na elk optreden of handeling te klappen. 
Besloten wordt om dit in de afkondigingen bij deze dienst op te nemen. 
Ingekomen stukken met aanduiding ‘aan de kerkenraad’ deze doorsturen aan alle kerkenraadsleden. De scriba 
zal een nieuw schema voor ingekomen stukken maken. De kascontroles zijn niet allemaal uitgevoerd. Besloten 
wordt dat de scriba hiervoor een lijst zal opstellen met namen van kerkenraadsleden. De voorganger zegt toe om 
de oud-kerkenraadsleden te bezoeken.  
Gevraagd wordt of het nieuwe kerkblad in januari 2019 komt en wie doet wat. Er zal onderzocht worden hoe de 
zaken er momenteel voor staan. Wordt agendapunt voor de komende vergadering van de grote kerkenraad. De 
jeugdouderling vraagt hoe cursussen voor ambtsdragers worden geregeld. Wanneer je een cursus ziet die je 
aanspreekt mag je het zelf regelen. 
De afgevaardigde doet verslag van de vergadering ring Bouwekleaster. Een verslag hiervan zal in de paadwizer 
geplaatst worden en worden doorgezonden naar de kerkenraadsleden. Volgende ringvergadering is 11-02-2019. 
De verslagen van de geledingen worden behandeld. Pastorale raad moet nog reageren op de brief van PKN 
Sumar wat betreft de kerkelijk werker. Zij zullen contact met Sumar opnemen voor overleg. De diaconie wacht op 
een reactie van gemeente Tytsjerksteradiel voor de aanleg van een natuurbegraafplaats. Jeugd; geen verslag en 
geen mededelingen. Missionair team heeft een begroting ingeleverd en is door de penningmeester beantwoord. 
Vraag voor de pastorale raad; hoe kunnen we samenwerken om nieuwe inwoners dorpsbreed te bezoeken. 
Besloten wordt om dit samen in de komende pastorale vergadering te bespreken en uit te werken. Het missionair 
team is bezig met het organiseren van een “lichtjesavond” voor overleden kinderen uit het hele dorp op 09-12-18. 
Er zal iemand gevraagd worden om deze avond te leiden. Op verzoek van de scriba wordt de week van gebed 
besproken. Besloten wordt dat de jeugdouderling contact op zal nemen met de scriba en dat dit een punt wordt 
voor de agenda van de vergadering van de grote kerkenraad. 
Na de dankdienst op 7 november zal een extra gemeenteavond worden gehouden. Onderwerp: Growing Young.  
Hierna sluit de penningmeester de vergadering met dankgebed en wenst voorzitter ons wel thuis. 
 

De scriba’s Nico en Tine Hoekstra 
 

Jongeren-ontmoetingskring 
 
Al verschillende keren hebben we geprobeerd om een groep bij elkaar te krijgen om te praten over belijdenis 
doen. Daar is niet veel animo voor en misschien is dat ook een stap te ver. Toch is het wel een gemis dat er niks 
meer in onze gemeente is voor jongeren om met elkaar in kleine kring bezig te zijn met vragen ten aanzien van 
het geloof. Daarom hierbij een hartelijke uitnodiging aan ieder die daar zin in heeft om mee te doen. Ben je zo 
tussen de 18 en 30 jaar dan ben je van harte welkom op zondagavond 13 januari om 20:00 uur bij ons thuis.  
 
Met elkaar zullen we dan de eerste keer bekijken hoe vaak we bij elkaar komen en wat we gaan behandelen. 
Kun je niet maar wil je wel meedoen, doe dan even een appje naar mij. 

Martina Stougie 

0627357846 
 

Kindercatechese 
 

In het nieuwe jaar gaan we van start met kindercatechese voor groep 8. Dat zal op een middag 
aansluitend aan school gehouden worden, maar op welke dag dat is nog niet bekend. Via de school 
zullen de kinderen hiervoor uitgenodigd worden. Enige basiskennis van wat er gebeurt in de 
kerkdienst en waar het over gaat in het geloof kan geen kwaad. We hopen er gedurende een aantal 
weken een gezellig en leerzaam uurtje van te maken. Wilt u als ouders uw kind stimuleren om 
hierheen te gaan?  

Ontdekkend Bijbellezen 
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Bij “Ontdekkend Bijbellezen” is het de bedoeling om zo open mogelijk te lezen en de bijbel zo veel mogelijk voor 
zichzelf te laten spreken. We gaan samen een gedeelte lezen en helpen elkaar door onze inzichten te delen. Ook 
zoeken we in het gelezen gedeelte naar wat God ons daarin te zeggen heeft. Het gaat dus ook om de persoonlijke 
omgang met de bijbel; met wat je ermee kunt. Als het even kan, probeer ik er aansluitend een preek van te maken 
zodat wat we met elkaar gevonden hebben, weer terug komt. 
 
Met elkaar hebben we inmiddels gelezen uit Genesis 1, Genesis 22, en een 
Psalm. De komende tijd gaan we verder met een aantal inspirerende 
verhalen en gedeelten uit de bijbel. Als je mee wilt doen, kun je gewoon 
(per keer) aansluiten. Leeftijd is niet belangrijk. Wel een open geest voor 
anderen en voor nieuwe inzichten. Voor wat de Geest ons leren wil. 
 
De data in het voorjaar zijn:  
Wanneer : Dinsdag 15 januari en 12 februari,  
Hoe laat : Van 20:00 uur tot 22:00 uur  
Waar  : In de Hege Stins o.l.v. ds. Martina Stougie 
 

Iedereen is van harte welkom maar neem wel een bijbel en pen mee. 
Ds. Martina Stougie 

 

Reis Libanon 
 
In Maart 2019 ga ik een aantal dagen naar Libanon. Hier wil ik jullie graag wat meer over vertellen.  
Van 21 tot en met 29 maart 2019 ga ik met een groep vanuit Kerk in Actie naar de hoofdstad Beirut. Als groep 
nemen we deel aan het Taizé Youth Event. Een evenement waar christenen samenkomen uit landen van de hele 
wereld. In totaal verwachten ze 1000 jongeren in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Vanuit Kerk en Actie reis ik met een 
groep van 20-30 personen. 
 
Het evenement is afgelopen op 26 maart. Op de twee overige dagen bezoeken we projecten van Kerk in Actie. 
(o.a. vluchtelingenkampen).We verblijven in gastgezinnen of in kamers van de lokale kerken. Drie keer per dag is 
er een moment voor gebed. Een ochtend-, middag-, en avondgebed. Verder worden er workshops georganiseerd 
(o.a. tussen christenen en moslims) en vinden er ontmoetingen plaats. 
 
Ik heb er nu al ontzettend veel zin in. Ik kijk uit naar het ontdekken van de tradities van christenen in het 
Midden-Oosten. En om andere gelovige jongeren te ontmoeten. 26 maart 2019 is een dag om wat van Libanon te 
zien. Ik ben onwijs benieuwd naar hoe dat land verschilt van de Europese samenleving en hoe christenen en 
moslims daar samen leven.  
 
19 januari heb ik in Nederland een voorbereidingsdag. Daarna hoop ik jullie er nog iets meer over te kunnen 
vertellen. Ik vind het fijn als je meeleeft en ik hoop dat door mijn reis de betrokkenheid van ons allen bij de 
kerken van het Midden-Oosten groter wordt. Daar ga ik mijn best voor doen.  
 
Voor nu een hartelijke groet van  
Lisa Stougie  
 

Gods Golden Acre (GGA) 
 
Namens GGA van Garyp en Sumar, heel hartelijk bedankt dat de PKN gemeente van Eastermar op zondag 18 
november de collecte beschikbaar heeft gesteld voor Gods Golden Acre in Zuid Afrika. Wij zijn U daar zeer 
dankbaar voor. 
 
Misschien weet u niet waar GGA voor staat, even een korte uitleg. 
De Zuid-Afrikaanse Heather Reynolds stichtte in 1993 Gods Golden Acre om hulp te kunnen bieden aan 
kinderen die vanwege de zeer grote aidsproblematiek aldaar wees zijn geworden. De stichting heeft als doel een 
blijvend thuis te bieden aan ouderloze en verlaten kinderen uit de vallei in het plaatsje Cato Ridge, regio 
Kwazulu-Natal. Cato Ridge ligt plm. 65 km van de stad Durban.  
De opvang gebeurt zoveel mogelijk bij families en dorpsgenoten in de vallei en als dat niet kan, dan worden de 
kinderen in het kinderopvangcentrum , genaamd Khayelihle, van Gods Golden Acre opgenomen, op dit moment 
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zijn dat er 40. GGA zorgt voor huisvesting, voeding, vervoer naar de diverse scholen, betaalt het schoolgeld, de 
uniformen enz. Daarnaast zijn er steun-projecten in de vallei zoals het bouwen van betere huizen, geven van 
voorlichting, ondersteunen van sport-projecten voor de kinderen, het kindsponsorproject etc. Tevens worden er 
maandelijks voedselpakketten gebracht naar de armste gezinnen in de vallei. U zult begrijpen dat voor al deze 
projecten heel veel geld nodig is. 
 
Voor Nederland treedt de stichting Vrienden van Gods Golden Acre Nederland uit Hardenberg op als 
coördinator, GGA Garyp en Sumar zijn daar nauw aan verbonden. Door de zeer korte lijnen kunt u er zeker van 
zijn dat alle gelden voor de volle 100% terecht komen bij GGA in Zuid Afrika waar Heather Reynolds, geheel 
belangeloos de scepter zwaait. Zij is een diep gelovige vrouw en zij kan dit werk alleen doen in vertrouwen op en 
met steun van God onze Heer. 
 
Nogmaals onze hartelijke dank voor de financiële steun. 
 
Een vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst van ons en van GGA boegbeeld Heather Reynolds. 
Namens GGA Garyp en Sumar: 
Sietse, Anneke, Jellie en Petronella de Boer. 
 
PS: Op zaterdag 22 december is er vanaf 20:00 uur een kerstconcert in de Andreastsjerke van Garyp door duo Folkert 
Wesseling en Adri de Boer. Kosten € 5.-p.p. De opbrengst hiervan is ook bestemd voor GGA. 
 

Eindejaarscollecte 2018 
 
Een goed gesprek  

We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. Maar wanneer is een gesprek 
een goed gesprek? Als er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen 
delen. Als er sprake is van een échte ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het jaarthema van de Protestantse kerk en 
wij sluiten daar graag bij aan.  
 
Als kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in het nieuwe jaar een plek van ontmoeting is. Een plek waar 
we met God, elkaar en anderen in gesprek gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het 
organiseren van activiteiten voor verschillende groepen, zoals kinder- en jeugdclubs, gesprekskringen en 
missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. 
Door op zondag samen ons geloof te vieren.  
 
Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van dit jaar om een 
extra gift, zodat we al ons mooie werk in het nieuwe jaar kunnen voortzetten. Half december ontvangt u een 
acceptgirokaart in uw brievenbus. Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als 
kerkenraad zorgvuldig uitkiezen. Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar mensen elkaar écht kunnen 
ontmoeten. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de 
kerkenraadsleden. 

Met vriendelijk groet, 
Uw Kerkenraad 

 

Kerkbalans 2019 
 
Thema Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’ 

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Alle leden krijgen een brief 
met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de 
financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van ont-
moeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.  
 
In de week van 28 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Alvast onze hartelijke dank voor uw 
bijdrage! 

Uw kerkrentmeesters 

Extra gift aan uw kerk 
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Een extra gift doen aan uw kerk zonder dat het u extra kost? 
Geeft u ook ieder jaar een bedrag voor de actie Kerkbalans aan uw kerk? 
Dan weet u vast wel dat de fiscus hier ook een deel aan meebetaalt. Giften zijn namelijk aftrekbaar in de aangifte 
inkomstenbelasting. De hele gift komt echter niet voor aftrek in aanmerking: er geldt een drempel van 1% van uw 
zogenaamde drempelinkomen. Concreet betekent dat als u een gift of meerdere giften doet van in totaal € 350 en 
uw drempelinkomen is € 30.000, slechts € 50 voor aftrek in aanmerking komt. 
 

Het is echter mogelijk om geld aan uw kerk of een ander goed (ANBI) doel te geven, waarbij deze inkomens-
drempel niet van toepassing is, de periodieke gift. Bij een belastingtarief van 40,85% bedraagt het voordeel in 
bovenstaand voorbeeld, 42% van € 300 is € 123. Dit bedrag zou u dan zonder kosten extra aan uw kerk kunnen 
geven! 
 

Uiteraard gelden er wel een aantal voorwaarden: 

• U en uw kerk moeten deze periodieke gift vastleggen in een overeenkomst 

• U betaalt deze gift gedurende een langere periode (minimaal 5 jaar) 

• Het bedrag dat u betaalt is ieder jaar ongeveer even hoog 
 

Op de website van de Belastingdienst staat een voorbeeld formulier. En u kunt ook verdere informatie opvragen 
bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters. (telefoon 364705) 
 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Klaas Dijkstra 

 

Jaarlijkse oliebollenactie 
 

Ook dit jaar kunt u weer de overheerlijke oliebollen en appelflappen van bakker Vliegendehond uit Wolvega 
(behoort al jaren tot de besten) bestellen. 
 

Prijzen: 

• De oliebollen kosten € 8,50 per 10 stuks (met of zonder krenten) 

• De appelflappen kosten € 1.30 per stuk 
 

Uw bestelling kunt u doorgeven tot 28 december d.m.v. 

• Een mail naar : froukje_wobbes@hotmail.com 

• Een telefoontje : 0512-471898 
 

Uw bestelling kunt u afhalen op: 

Wanneer : 31 december 2018 
Waar  : Hege Stins 
Hoe laat : Vanaf 10:00 uur 
 

Voedselbank 
 

Bedankt gevers. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor het geven aan de voedselbank, het is een mooi succes 
en ze zijn er heel erg blij mee, zo kun je concreet je medemens helpen en het is zo simpel. Het inzamelen van de 
goederen is elke eerste zondag van de maand in de kerk voor en na de dienst, en de zaterdag ervoor kun je het 
brengen bij Elly en Michel van Holsteijn aan de E.M. Beimastrjitte 48, tussen 10:00 – 12:00 uur. 
 

Artikelen die ingeleverd kunnen worden zijn: 
Houdbare melk      Bruine bonen 
Blikgroenten      Kapucijners 
Jam, pindakaas, hagelslag, margarine, e.d.  Snert 
Koffie, thee, suiker     Soorten pasta (macaroni, spaghetti enz.) 
Blik vruchtencocktail     Waspoeder 
Appelmoes       Shampoo, douchegel, douchezeep 
Rijst, bloem, pannenkoekmix     Tandenborstels, tandpasta 
 
 

Tip: iets “luxe” in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet mogelijk is zoals chocola. 
Voor meer info: www.voedselbankt-diel.nl of mienthalbe@hotmail.com  

Lokaal Loket – Eastermar  

mailto:froukje_wobbes@hotmail.com
http://www.voedselbankt-diel.nl/
mailto:mienthalbe@hotmail.com
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Computercursussen in Eastermar: 
Wilt u het omgaan met de computer, laptop, tablet of smartphone beter onder de knie krijgen? Of een DigiD 
cursus volgen om digitaal contact te kunnen hebben met alle overheidsinstellingen? Dat kan komend voorjaar, bij 
voldoende deelname, in Eastermar worden georganiseerd. SeniorWeb Burgum en de bibliotheek zijn bereid deze 
cursussen in Eastermar te geven. 
 
Maandag 28 januari 2019 is er een informatieochtend in de kantine van de Burgerkamp, waar toegelicht zal 
worden wat de cursussen inhouden en wat de kosten zijn. U kunt zich dan ook inschrijven. 
In februari 2019 zullen de cursussen van start gaan, mits er genoeg deelnemers zijn. 
 
Doarpsbelang Eastermar en Lokaal Loket roepen u op om deze kans niet aan u voorbij te laten gaan. Kom in 
ieder geval naar de informatieochtend. Het verplicht u tot niets. 
 
Data activiteiten van Lokaal Loket in 2019: 

• 28 januari : Ynrinmoarn met informatie over cursus van Seniorweb en Digi-D 

• 25 februari  : Ynrinmoarn  
 

Kledingactie voor Dorcas 03-11-2018 

  
132 plastic zakken en dozen met kleding werden op ’t Hôf 90 gebracht. 
Geweldig, zoveel had ik niet verwacht! 
 
De één bracht kleding met de fiets, in de auto of kruiwagen 
de ander op de rollator of zelfs in een kinderwagen. 
 
Ook kwam een klein meisje op de fiets met in de mand haar 
winterjas. 
Ja, zei ze, hopelijk dat dit een ander meisje past. 
 
Voor onze inzet had iemand zelfs rozen meegenomen,  
precies mijn kleur wie had dat kunnen dromen. 
 
Extra kregen we voor de transportkosten nog € 83,00 erbij 
en dan ben je natuurlijk helemaal blij. 
 
Om me de hele dag te helpen kwam speciaal uit Heerenveen,  
onze oud Eastermarder Bep van Veen. 
 
Zo’n actie zal ik zeker weer op touw zetten, 
dus de volgende keer maar op de Paadwizer, Marnijs of website letten. 
 
Namens Dorcas iedereen vriendelijk bedankt voor alle schoenen, broeken, jurken en jassendekens, gordijnen, 
sjaals, knuffels en tassen. 
 

Collectebonnen 

 
Er zijn bonnen van € 0,50; € 0,65 en € 1,00. Na overmaking van minimaal € 50, 00 of € 65, 00 of veelvouden 
daarvan op bankrekeningnummer NL78 RABO 034.98.04.222 t.n.v. gezamenlijke kerken Eastermar. U dient 
daarbij tevens het aantal + de soort collectebonnen te vermelden. Bijv. 5 x 20 € 0.50 of 5 x 20 € 0.65. Wilt u bij de 
bestelling ook uw adres vermelden. Er zijn gemeenteleden met dezelfde naam en de bank vermeldt geen adres op 
het bankafschrift.  
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Zodra het geld is bijgeschreven op onze rekening zullen de 
collectebonnen bij u thuis worden bezorgd. 
 

Stuur eens een kaartje ……….. 
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Een aantal gemeenteleden woont buiten Eastermar. Zij stellen een groet uit Eastermar vast en zeker op prijs. 
Hieronder vindt u de namen. 
 

Mevr. I. Oosterhof   Prinses Margrietstraat 74  9251 GM Burgum 
     Afdeling Elshof 
 
Dhr. Tj.J. Algra    Prinses Margrietstraat 51  9251 HB Burgum 
     Afdeling Bûterblom – k.4 
 

Mevr. A. Algra-de Boer   Prinses Margrietstraat 1   9251 HA Burgum 
     Afdeling Elshof  
 
Dhr. K. Roorda    Prinses Margrietstraat 53-17  9251 HB Burgum 
 

Mevr. H. Roorda-Zuidersma  Prinses Margrietstraat 74  9251 HA Burgum 
     Afdeling Anjer-k.6 
 
Mevr. J. Groenewoud   Prinses Margrietstraat 74  9251 HA Burgum 
     Afdeling Fresia-k.32 
 
Dhr. A. Buruma   Prinses Margrietstraat 74  9251 GM Burgum 
     Afdeling Bûterblom-k.12 
 
Eddie Westerhof   Van Bootsmalaan 28B   9291 HJ Kollum 
 

Rindert Brouwer   Badhuisweg 2A    9271 VA Zwaagwesteinde 
 

Marjel Hospes    Meestersstraat 2C-01   7001 HC Doetinchem 
 

Collecterooster / uitleg collecten 
 

Zondag 9 december 2018:  Licht voor werkende kinderen in Colombia 

Als je door de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de 
markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk 
werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met veel geweld en drugs-
gebruik. Via een lokale partnerorganisatie biedt Kerk in Actie wekelijks ondersteuning aan kinderen en tiener-
moeders. Een aantal kansarme jongeren kan zelfs een professionele koksopleiding volgen.  
De bevlogen medewerkers maken hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze 
kinderen en hun toekomstkansen. 
 

Zondag 16 december 2018:  Licht voor weeskinderen in Oekraïne 
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo 
ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite 
met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht en het 
personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Via het project School van onze Dromen willen we 
deze kinderen een hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren hoe ze liefdevol kunnen omgaan met de 
kinderen en hun sociale problemen en gedragsproblemen en het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, schone 
en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 
 

Zondag 23 december 2018  Leger des Heils 

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging 
zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils gelooft in kansen voor 
iedereen. Omdat iedereen ertoe doet. Het Leger des Heils is een internationale beweging en actief in meer dan 
120 landen. Het Leger des Heils werkt aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de 
samenleving. We zijn in heel Nederland gemakkelijk te vinden. Onze deur staat open. We helpen gemeenten en 
organisaties bij het oplossen van problemen die te maken hebben met isolement, armoede en sociale uitsluiting 
van kwetsbare mensen. 
 
Kerstnachtdienst 24 december 2018 Missionair team 

 
Eerste kerstdag 25 december 2018 Op zoek naar veiligheid, Syrische vluchtelingen 
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Graag vertellen we u wat meer over het werk voor Syrische vluchtelingen in Libanon, dat onze gemeente op dit 
moment steunt via Kerk in Actie. Toen terreurorganisatie IS Assyrische dorpen in Syrië binnenviel, vluchtten de 
christenen halsoverkop naar Libanon. Assyriërs behoren tot de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Ze zijn één van de 
oudste christelijke gemeenschappen. De Syrische Orthodoxe Kerk biedt Syrische kinderen overbruggings-
onderwijs. Ze krijgen vijf dagen in de week vier uur les in Engels, Assyrisch, Arabisch en wiskunde. Ze leren 
Assyrisch om hun ‘heilige taal’ levend te houden, een vorm van Aramees, de taal die Jezus sprak. Ook krijgen ze 
kunst en drama om hun trauma’s te verwerken. Alle kinderen hebben familieleden die enige tijd werden 
ontvoerd, twee kinderen waren zelf ontvoerd door IS. 
 
Zelfs als er vrede zou komen, kunnen deze kinderen en hun ouders niet zomaar terug naar hun dorpen. Hun 
huizen en kerken zijn verwoest en hun landerijen liggen vol met mijnen. Daarom zijn de gevluchte gezinnen die 
nu in Libanon wonen, van plan door te reizen naar Australië. Daar woont 90 procent van de Assyrische 
gemeenschap, met hun eigen bisschop. De Engelse les bereidt de kinderen voor op hun emigratie. Tot die tijd 
wonen ze in appartementen in een christelijke wijk, waar ze zich veilig voelen. Ze betalen de huur met geld van 
familie en vrienden. Vóór de oorlog in Syrië was dat 150 dollar, nu 500 dollar per maand. De kinderen hebben 
nauwelijks plekken om te spelen. Om verveling tegen te gaan biedt de kerk allerlei activiteiten voor kinderen.  
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk.  
 
Zondag 30 december 2018  Make a Wish 

Elke dag horen gemiddeld 3 kinderen het nieuws dat ze een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte 
hebben. Opeens ziet het leven er heel anders uit. In plaats van gezond opgroeien en spelen gaan ze ziekenhuis in 
en uit. Voor deze jonge patiënten is het uitkomen van een allerliefste wens een onvergetelijke ervaring die hun 
leven weer een positieve wending geeft. En u kunt ze die Wish Journey bieden. Help ze met een bijdrage. Uw 
steun heeft enorme impact. 
 
Oudjaarsdag 31 december 2018  Amnesty International 

Amnesty International is een wereldwijde beweging die opkomt voor mensenrechten zoals vastgelegd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. 
Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk en neemt voor acties en onderzoek geen geld aan van overheid of 
politiek. Amnesty onderzoekt op alle continenten of de mensenrechten worden nageleefd. Met acties en publieks-
campagnes bevorderen ze de mensenrechten en komen ze op voor slachtoffers. Over de hele wereld maakt 
Amnesty mensen bewust van het belang van de mensenrechten. In Nederland geven ze voorlichting via grote 
publieksacties en verzorgen ze lessen op scholen. Onrecht brengen ze via de media en publiekscampagnes onder 
de aandacht van het publiek. 
 

Zondag 6 januari 2019   Artsen zonder Grenzen 

Artsen zonder Grenzen tracht door middel van eigen artsen, verpleegkundigen en andere specialisten medische 
noodhulp te bieden in conflictgebieden. Ook het creëren van goede hygiënische omstandigheden en het 
verzorgen van schoon drinkwater om epidemieën te voorkomen, behoren tot de aandachtsgebieden. Artsen 
zonder Grenzen investeert in verbetering van behandelmethoden en medicijnen voor onder andere tuberculose 
en voert campagne voor toegang tot betaalbare medicijnen. 
 

Zondag 13 januari 2019   Nationaal ouderen fonds 
Het Ouderenfonds ontwikkelt en initieert eigen diensten en activiteiten, die het voor (eenzame) ouderen weer 
mogelijk maken om te genieten van simpele, alledaagse dingen. Voorbeelden hiervan zijn de 
BoodschappenPlusBus - waarmee ouderen met elkaar en onder begeleiding weer zelf boodschappen (en ook 
andere uitstapjes) kunnen doen, de Thuisadministratie - die ouderen helpt hun administratie op orde te krijgen - 
en de jaarlijkse Kerstdiners en Zomeruitjes. 
 

Zondag 20 januari 2019   Zondag voor de eenheid: migratie verbindt kerken wereldwijd 

Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt 
de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan 
besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in 
Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken 
wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecte-
opbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met autochtone Nederlandse kerken, 
rusten we leiders van migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden 
in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek. 
Zondag 27 januari 2019   Duizenden jongeren spelen Sirkelslag 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen 
via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende 
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opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen 
bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan 
Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het 
kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG 
(12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven 
ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk 
 

Zondag 3 februari 2019   Collecte Kerk in Actie - Noodhulp (Bangladesh) 
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen 
arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. 
Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer mee om Bengalen 
veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuil-
plaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm 
en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. 
 

Opbrengst collecten 
 

Datum  Kerk Onderhoud 
gebouwen 

Diaconie Kinderkerk Bijzonderheden  

07-10-2018 138,50 136,90 285,75   Kerk en Israël 

14-10-2018 78,55 77,30 164,91  World Vision 

21-10-2018 101,85 100,47 154,10  Werelddiaconaat 

28-10-2018 98,35 110,40 182,95 32,65 Zending Brazilië 

 
Namens het college van kerkrentmeesters 

Klaas Dijkstra 
 

Jeugdrubriek 
 
Grote spinnen, slangen en kakkerlakken in de Hege Stins. Dat zien daar we gelukkig niet elke dag. Maar wel op 
de Rock Steady-avond van klas 3. Sommige jongeren hebben echt hun 
angsten overwonnen en een spin of slang in de hand gehouden! Deze 
dieren brachten ons bij het onderwerp van de avond; “woestijn”. Deze 
dieren horen daar, maar mensen niet. Als mensen in de woestijn zitten 
dan hebben ze een moeilijke tijd. En daar hebben we over gesproken 
met elkaar; wat is/was het moeilijkste of “rotste” moment in je leven? 
Hoe voel/voelde jij je, wie was of is er dan voor je en wat heb je 
nodig? Mooie gesprekken en wat fijn dat we er ook voor elkaar 
kunnen zijn. Gisteren hoorden we dat ook in de preek op 
Eeuwigheidszondag; soms hoef je er alleen maar te zijn voor iemand 
die het moeilijk heeft en God is er ook bij.  
 
We hebben bij RS het gedicht van voetstappen in het zand met elkaar 
gelezen. Soms zie je pas achteraf dat God erbij was…..  
Mooi om zo jeugdwerk te organiseren; actie en inhoud en een 
prachtige boodschap om mee te geven aan onze jongeren.  
Wat een mooie vorm van kerk zijn! 
 
De clubs, tienerkerk, Kingkids, kinderkerk en Rock Steady groepen 
bieden prachtige momenten om onze kinderen en jongeren te zien en 
te spreken. Fijn dat jullie allemaal meedoen en blijven komen.  
 
De komende maand zal in het teken staan van samen sinterklaasfeest 
en kerstfeest vieren. Gezegende feestdagen en heel veel plezier 
gewenst! 
 
Club groep 6 
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We vinden het heel jammer om mee te moeten delen dat groep 6 definitief geen club zal krijgen dit seizoen. Er 
zijn geen reacties geweest op alle oproepen en vragen om leiding te geven aan deze groep. Hopelijk lukt het 
volgend seizoen. 
 
Kingkids 

11 november was het weer tijd voor Kingkids. Ook hier het thema dat we voor elkaar een lichtje kunnen zijn in 
donkere tijden. Wat een mooie groep kinderen hebben we in onze kerk en ook de oudere jongeren die helpen 
genieten van de viering. Leuk om jullie allemaal zo enthousiast te zien. 
 
Sinterklaasmiddag 
Zaterdag 24 november kwam Sinterklaas aan in ons dorp en in de Hege Stins hebben de jongeren vanaf klas 1 een 
gezellige middag beleefd. Samen pepernoten bakken, chocoladeletter versieren, pepernoten sjoelen en nog veel 
meer…. En natuurlijk kwamen de echte pieten ook nog even langs om te strooien. Leuk dat jullie er allemaal 
waren!! 
 
Preventie avond 
We merken in de gesprekken in de groepen en met ouders dat er best veel speelt in ons dorp rondom alcohol en 
drugs. Daarom organiseren we in het nieuwe jaar 2 avonden over dit onderwerp. Let op de verdere 
aankondigingen in januari. 
 
Ouderen kerstfeest 
Op 19 december wordt een kerstfeest georganiseerd voor onze oudere gemeenteleden. De club van groep 8 gaat 
helpen om er een geslaagd en gezellig feest van te maken. We wensen iedereen een fijne viering. 
 
Week van gebed 

Misschien nog wat vroeg, maar 20 t/m 27 januari is het de week van gebed. Hiervoor zijn voor de kinderen leuke 
folders gemaakt. Het thema is “Recht voor ogen - eerlijk omgaan met elkaar.” Dit thema en de folder zullen ook 
aan bod komen bij de club bijeenkomsten van groep 7 en 8. Op vrijdagavond zal de gebedsbijeenkomst 
georganiseerd worden door een Rock Steady groep. Dus kom en bid met ons mee. 
 
Agenda: 

Zondag 9 december : Tienerkerk klas 3 en 4 
Dinsdag 25 december : Kinderkerstfeest 
Zondag 6 januari : Tienerkerk klas 1 en 2 
Zondag 13 januari : Tienerkerk klas 3 en 4 
Zondag 20 -27 januari : Week van gebed 
Zondag 27 januari : Kingkids 
 
 
 
 
 
 


