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Protestantse Gemeente Eastermar      www.pgeastermar.nl 
 

 
 

 Wijk  Adres   Emailadres 
Kerkenraad 

Ds. W.M. Stougie (predikant) 3-6 E.M. Beimastrjitte 71 471239 stougwm@planet.nl  

Ds. M. Stougie-de Wit (predikant) 1-2 E.M. Beimastrjitte 71 06-2735 7846 martinadewit@planet.nl  

Ds. F.F. Fink (predikant)  Markt 110, Burgum 0511-469646 foekjefleurfink@gmail.com  

L. v.d. Zee-v. d. Heide (voorzitter)  Schoolstraat 10 472074 loltsjevdzee@kpnplanet.nl  

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

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

M. Hospes 2a ‘t Hôf 49 471743 hospes.marten@gmail.com  

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

Vacant 4a   

 Pastorale medewerkers 

P. van der Velde 1a Schoolstraat 4 06-29210663 pytsjevdvelde@hotmail.nl  

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

J. Hamstra-Dijkstra 3b ‘t Heechsân 4 471824 jankehamstra@gmail.com  

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

J. Kamminga-Hamstra 4b Ds. A.W. Buningwei 15 472090 j.kamminga01@hetnet.nl  

J. Frankes-Westerhof 5a ’t Heechsân 35 471965 frankes.jikke@gmail.com  

J. van Kammen-Westerhof 5b 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 

Vacant    
 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  

E. Smits-van Manen 3 Boskkamp 12 471784 etsjevanmanen@upcmail.nl  
Diakenen 

R. de Haan (voorzitter) 1 Sytskelân 62 471361 remmeltboeing@live.nl 
B. Kloosterman-v.d. Beek (secretaris) 2 B.R. Veltmanwei 17 472194 hendrik-kloosterman@hotmail.com  

J. Boersma 3 Seadwei 3 471253 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/Kinderoppas 

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

J. Elverdink-Reitsma (kinderoppas)  Torenlaan 34B 471219 jannie.elverdink@ziggo.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 25 februari 
40-dagentijd (2) 

09.30u. Dhr. A.W.M. Hoekstra 
 Surhuisterveen 
Ouderling van dienst: 

L. van der Zee-van der Heide 
Collecten: 

1. SchuldHulpMaatje* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1,2 en 3: 
Hinke Sytske van Dijk 
Linda van Dijk 
Groep 4,5 en 6: 
Sonja de Boer 
Maaike Jacoba Lok 
Groep 7 en 8: 
Henk van Dijk 
Arie van der Sluis 
 
Er is oppas aanwezig!! 
 

Zondag 4 maart 
40-dagentijd (3) 

09.30u. Ds. F.F. Fink 
 Doopdienst 

09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
Ouderling van dienst: 
T. Wagenaar-Spijkstra 
Collecten: 

1. Vormingscentrum P3W* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 
Groep 1,2 en 3: 
Lutske de Jong 
Groep 4,5 en 6: 
Lamkje Bergsma 
Janneke Geertsma 
Groep 7 en 8: 
Carla de Boer 
 
Er is oppas aanwezig!! 

Zondag 11 maart 
40-dagentijd (4) 

11.00u. Ds. G. van Velzen 
 De Lier 
11.00u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 
W. Hofstede 
Collecten: 

1. Binnenlands diaconaat* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 
Groep 1,2 en 3: 
Ibrich Westerhof 
Femke Merkus 
Sietske Bijlsma 
Groep 4,5 en 6: 
Menno en Annet Westerhof 
Groep 7 en 8: 
Jannie Elverdink 
 
Er is oppas aanwezig!! 
 

Woensdag 14 maart 
Bidstond  

19.30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
Ouderling van dienst: 

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

1. Verre Naasten* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 
Na deze dienst vindt de 
gemeenteavond plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 18 maart 
40-dagentijd (5) 

09.30u. Ds. W.M. Stougie 
11.30u. Meeting Point 
Ouderling van dienst: 

H. Hiemstra 
Collecten: 

1. SAVE* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1,2 en 3: 
Froukje van der Veen 
Groep 4,5 en 6: 
Siepie Kooistra 
Hielke Tillema 
Groep 7 en 8: 
Dieuwke Lok 
 
Er is oppas aanwezig!! 
 

Zondag 25 maart 
Palmpasen 

09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
09.30u. King’sKids 

09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
Ouderling van dienst: 
N./T. Hoekstra-Twijnstra 
Collecten: 

1. Mothers’ Union* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Geen Kinderkerk i.v.m. 
King’sKids 

 
Er is oppas aanwezig!! 

 
 

Uitleg collecten zie pag.  
15/16 

 
 

 
 

Top-2000 dienst van 11 maart gaat niet door!! 
 
De Top 2000-dienst, die op zondagmiddag 11 maart a.s. zou plaatsvinden, gaat niet door. De reden is dat wij er 
nog niet in geslaagd zijn om een gelegenheidsband te formeren. Dat proberen we nu eerst rond te krijgen en 
daarna plannen we een nieuwe datum. Dat zal vermoedelijk in het najaar zijn. De reeds aangedragen Top 2000-
nummers blijven natuurlijk staan. 
 

Missionair Team Eastermar 
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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 
 
 
Kopij op papier voor de volgende “Paadwizer”: 
Inleveren voor of uiterlijk donderdag 15 maart 2018, 18.00 uur bij: 
Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19 
 
Digitale kopij voor de volgende “Paadwizer”: 
Insturen voor of uiterlijk donderdag 15 maart 2018, 18.00 uur naar ons 
emailadres: paadwizer@pgeastermar.nl  
 

 
Bedankje: 

Sjoukje Kooistra heeft onlangs aangegeven te stoppen als redactielid van de Paadwizer. 
We willen haar heel erg hartelijk bedanken voor haar jarenlange (meer dan 25 jaar!!) inzet!! 
Trude Wagenaar neemt de bezorgwijk van Sjoukje over. 
 

Met vriendelijke groet, 
De redactie van de Paadwizer 

 

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  
 
 

 

mailto:paadwizer@pgeastermar.nl
mailto:paadwizer@pgeastermar.nl
http://www.voedselbankt-diel.nl/
mailto:mienthalbe@hotmail.com
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Meditatie 
 

We shall overcome 
“Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren 
doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop” (1 Petrus 1: 3) 
 

Laatst sloten we een avond van onze gemeentegroeigroep af 
met het zingen van ‘We shall overcome”. We hadden het die 
avond gehad over het hoofdstuk in de Petrusbrief over 
slavernij. Tenminste, daar bleek het uiteindelijk over te gaan, 
en niet zo zeer over “werk” wat de titel was. Hoewel wij 
natuurlijk ook zeker een slaaf van ons werk kunnen zijn. Maar 
hoe dan ook, we bekeken met elkaar een fragment uit de film 
“12 years a slave” en daarin werd een negro spiritual 
gezongen: “Roll Jordan roll”. Ze stonden aan een graf ergens 
op een katoenplantage, de slaven in het Zuiden van de VS, en 
daar hadden ze zojuist hun oude vriend neergelegd. Zijn hele 

leven slaaf geweest en door uitputting en zweepslagen omgekomen. Vanuit diepe wanhoop begonnen zijn 
zwarte medeslaven dit lied te zingen. De hoofdpersoon van de film, Solomon, zingt eerst niet mee. Hij is 
wanhopig, en boos over zoveel onrecht. Maar dan ineens begint hij te zingen, steeds harder, steeds duidelijker. 
‘Roll Jordan, roll. My soul ought to rise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls. Halleluja.’ Het lied gaat 
over Johannes de Doper, en de redding die Jezus biedt. Solomon’s situatie is nog steeds uitzichtloos, maar hij is 
niet meer hopeloos. Hij zingt zich er bovenuit, en zo klemt hij als het ware vast aan het geloof dat God recht zal 
doen, en aan de hoop op een betere wereld. Het lied ‘We shall overcome” is net zo’n lied. Ook ontstaan op de 
katoenplantages, maar beroemd geworden als lied tijdens de beweging voor gelijke rechten voor blank en zwart 
door ds. Martin Luther King. 
 

Dat we eens zullen overwinnen en vrij zullen zijn, dat is de boodschap van Martin 
Luther King. Het is de boodschap van Petrus; het is de boodschap van Pasen. En 
misschien begrijp je de impact daarvan wel veel beter als je nu in dit leven werkelijk 
in gevangenschap of slavernij leeft. Of als je op de vlucht bent en in een uitzichtloze 
situatie zit, zoals we dat zien bij de vrouwen van het AZC op onze 
vrouwenochtenden. Voor mensen zonder geloof is het leven niet meer dan eten, 
drinken, genieten, carrière maken tot je doodgaat. Als je hoop verankerd is in de 

opstanding van Christus, dan gaat de toekomst open. Of zoals het op de grafsteen van diezelfde Martin Luther 
King staat; “God zij dank, ik ben eindelijk vrij!” Free, at last! Hij wist dat zijn persoonlijk heil (verzoening, 
vrijheid) verweven is in het heil van allen en van heel de wereld. Maar die nieuwe wereld die komt, is nog niet 
ten volle doorgebroken. Ik leg dat graag nogal eens uit met D-Day en V-Day. Met D-Day, de landing in 
Normandië wisten ze destijds dat de vijand verslagen was en de oorlog voorbij zou zijn. Maar voordat het 
werkelijk V-Day was, Bevrijdingsdag, was er eerst nog wel de maandenlange verschrikking van de hongerwinter. 
 

Wij vieren straks weer Pasen. We zingen “Nu jaagt de dood geen angst meer aan”, en “Zou ik nog vrezen nu Hij 
eeuwig leeft?”. Misschien wel zoals Solomon uit de film, eerst met de lippen stijf op elkaar, maar dan 
toch…steeds duidelijker, steeds luider. Misschien wel met tranen over onze wangen, want die lange winter is nog 
niet voorbij, maar toch… hopend en verwachtend. Want het gaat om de toekomst, om de Grote Zomer, als Gods 
nieuwe toekomst doorbreekt. 
 

We shall overcome    We shall live in peace  
We shall overcome    We shall live in peace 
We shall overcome, some day   We shall live in peace, some day 
Ref:      Ref: 
Oh, deep in my heart, I do believe   Oh, deep in my heart, I do believe 
We shall overcome, some day   We shall overcome, some day 
 

We'll walk hand in hand    We are not afraid  
We'll walk hand in hand    We are not afraid 
We'll walk hand in hand, some day   We are not afraid, some day 
Ref.      Ref: 
Oh, deep in my heart, I do believe   Oh, deep in my heart, I do believe 
We shall overcome, some day   We shall overcome, some day 

 
Ds. M. Stougie – de Wit 
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Bij de diensten 
 

Op 4 maart, de 3e in de 40-dagentijd, gaat ds. F. F. Fink voor. Jetze Snip zal in deze dienst gedoopt worden. 
Op 11 maart, de 4e in de 40-dagentijd, gaat onze oud-predikant ds. van Velzen uit de Lier voor. Deze dienst 
begint om 11.00 uur. 
Op 14 maart, Bidstond, gaat ds. M. Stougie – de Wit voor. Deze dienst begint om 19.30 uur. Aansluitend vindt de 
gemeentevergadering plaats. 
Op 18 maart, de 5e in de 40-dagentijd, gaat ds. W. M. Stougie voor.  
Eveneens op 18 maart is er weer een Meeting Point, inloop vanaf 11.00 uur, we beginnen om 11.30 uur. 
Op 25 maart, Palmpasen, gaat ds. M. Stougie – de Wit voor, evenals op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Deze 
beide diensten beginnen om 19.30 uur en op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. 
Op Stille Zaterdag is er weer een stijlvolle en ingetogen Taizéviering. 
Op zondag 1 april vieren we de opstanding van de Heer op Eerste Paasdag. Voorganger is dan ds. W. M. Stougie. 
 

Uit de pastorie 
 

Het is een gek idee om het hier te schrijven maar officieel is onze gemeente gedeeltelijk vacant: dat zit zo: op 17 
januari ben ik volledig afgekeurd. Ik heb u dat de zondag daarna in de dienst verteld. Die afkeuring zegt meer 
over mijn algehele gezondheidssituatie (weinig energie en concentratie (in ieder geval te weinig voor het serieuze 
werk!) dan over de voortgang van de ziekte (op dat terrein is het nu rustig). Maar - wat we met z'n allen niet 
wisten - is dat de datum van afkeuring gelijk ook de emeritaatsdatum is. En dat betekent dat ik officieel per 17 
januari weg ben. We zijn nog niet toegekomen aan de vraag of ik nog iets blijf doen: voorlopig houden we het 
maar op: je mag nog wel, je hoeft niet meer.  
De kerkenraad had al een werkgroep aangewezen om mijn mogelijke vertrek voor te bereiden en te kijken naar 
de opvolging. Dat komt nu allemaal in een stroomversnelling. Zij praten u bij op een gemeentevergadering op 14 
maart.  
 

Mijn afscheid staat gepland op 15 april in de middag om 15 uur. In overleg zijn we tot het volgende gekomen: 
onze dochters maken muziek: Sarah op de piano, Lisa met haar kleine koor en de dirigent en organist. Aan mijn 
zus Gerie, predikant in Berkel en Rodenrijs, heb ik gevraagd om een verhaal over Abel Herzberg voor te berei-
den. In 2005 liep ik tegen een prachtig verhaal over de Hogepriesterlijke Zegen aan en ik heb haar gevraagd om 
dat verhaal te vertellen en van een historische context te voorzien (Gerie was eerder geschiedenislerares). Na dit 
samenzijn start dan rond 16 uur een receptie op dezelfde manier als destijds bij de gezamenlijke verjaardag van 
Martina en mij (samen 100). Wij zijn er en wie ons de hand drukken is welkom, we gaan geen lange rij maken ☺.  
Geen afscheidspreek dus, dat is me te beladen en het is ook niet logisch. Ik hoop zo nu en dan te blijven voorgaan 
en ooit zullen we wel van een dienst zeggen dat dit de laatste was. Dat zij dan zo. En als ik het zo formuleer 
begrijpt u ook hoe ingrijpend deze stap voor ons gezin en voor mij is.  
 

Ds. W.M. Stougie 
 

Bloemen als groet 
 

21-01: Ellen van der Veen   
28-01: Tjitske Wijnsma   
04-02: Fam. J. Borger    
11-02: Trienke Elzinga    
15-02: Ids Groenewoud   
 

Extra boeket bloemen: 
21-02: Bouwe de Jong    
28-01: Martsje Zeilstra    
 

Huwelijk 
 

Op 17 februari is onze organist Sebastiaan Schippers getrouwd met zijn Geerd-Jan Smit. In een feestelijke en 
uiteraard muzikale dienst werd hun huwelijk gezegend door ds. Ulbe Tjallingii. De trouwtekst was Romeinen 
8.28: en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt ten goed. 
Namens onze gemeente waren Wim Stougie en de fam. Smits aanwezig. Wij wensen Sebastiaan en Geerd-Jan alle 
goeds en de zegen van God.  
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Huwelijksjubileum 

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

 
Op 2 maart zijn Jaap Jan en Jantsje Posthumus-Klaren 12,5 jaar getrouwd. 
 
Op 4 maart zijn Edou Ritsma en Diny Hogendorp  12,5 jaar getrouwd. 
 

 
Bruidsparen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 

 

Geboortebericht 

 
Der sille hannen wêze dy ‘dy drage 

en earms dêrst feilich in bist 
en minsken dy’t sûnder freegjen 

sizzen datst wolkom bist 
 
 
 

Op 17 januari 2018 is geboren Annyck Nyncke dochter van Freerk en Jetske de Hoop – Glazema. 
 

Wij wensen Freerk en Jetske veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van Annyck.  
 

 

Verjaardagen in de maanden februari en maart 
 
27-02: Mevr. A. v.d. Heide-de Vries  79 jaar   
01-03: Mevr. Y. v.d. Veen-Balstra  83 jaar   
05-03: Dhr. I. Klaver    79 jaar   
09-03: Mevr. J. Hoekstra-v.d. Zee  84 jaar   
14-03: Dhr. H. Posthumus   77 jaar   
14-03: Dhr. K. van Dekken   76 jaar   
17-03: Mevr. P. de Jong-Roorda  79 jaar   
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Bedankje 
 
Tige tank foar it meilibjen. Foar de kaartjes it kommen en telefoantjes, die’t wy krigen ha nei it ferstjerren fan ús 
skoansoan Sybe Westra Winselaar.  
  

Pieter en Jitske Lyklema en de bern 
 

Verslag van de Kleine Kerkenraad op 06-12-2017 
 
M.k.a. dominee F.F. Fink 
Na welkom door de voorzitter opende ds. Martina Stougie de vergadering door het lezen van een aangepaste 
meditatie van Jos Douma: “hoe zal ik U ontvangen hoe wilt Gij zijn ontmoet”, of zoals in het nieuwe liedboek 
beschreven: “wat wordt mijn eerste groet”. Daarna gaat zij ons voor in gebed. 
Voorzitter geeft aan dat men de agenda t.o.v. vorige agenda’s heeft aangepast. Door afwezigheid van dominee 
F.F. Fink zal Tine Hoekstra de sluiting voor haar rekening nemen. Klaas Dijkstra vraagt hoe we inhoudelijk 
invulling geven aan de situatie na de keuring van dominee Wim Stougie volgend jaar april. Feit is dat dan 
sowieso het contract met dominee F.F. Fink afloopt en tevens de uitbreiding van het aantal uren van dominee 
Martina Stougie. Voorgesteld wordt om alvast mogelijkheden te onderzoeken en voorstellen aan te maken en 
deze op de vergadering van de kleine kerkenraad van 17 januari volgend jaar te bespreken.  
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Een proces voorstel kan in de vergadering van de grote kerkenraad volgende week 13 december 2017, worden 
besproken. Hierna wordt de agenda alsnog vastgesteld. 
Het verslag van de vorige vergadering werd besproken en goedgekeurd. 
 
Voorzitter geeft aan een uitnodiging ontvangen te hebben voor een Inspiratiedag op 15 februari 2018 in de Oase 
te Drachten met medewerkers Nynke Dijkstra en Marius van Duin. Een afvaardiging van de kerkenraad wordt 
daar verwacht. Voorzitter zal zich hiervoor aanmelden. Opgave voor 30-01-2018. Voorzitter vraagt of een 
afgevaardigde van de kerkenraad ook weer een bezoekje moet brengen aan de kinderkerk, of kunnen we de 
kerkenraad hiervan ontlasten. Gezien het op prijs stellen van zo’n bezoekje en dat de kinderkerk werkt onder 
verantwoordelijkheid van de kerkenraad, wordt besloten dit op de grote kerkenraadsvergadering verder te 
bespreken. Op 8 januari wordt een Inspiratiebeurs georganiseerd in Buitenpost. Richtsje Sietsma en Jan Boersma 
nemen dit mee naar hun geledingen. 
 
Evaluatie Erediensten. Allemaal bijzondere diensten welke goed zijn verlopen. Als zeer waardevol werd de 
dienst van 26-11 (laatste zondag van het kerkelijk jaar) omschreven.  
Het voorstel om doopleden te mogen vragen voor benoeming in het ambt, is op de gemeenteavond besproken en 
hierop is positief gereageerd. Vanaf hun achttiende jaar zou men de leden kunnen vragen. Alle ambten komen in 
aanmerking. Volgens de kerkorde zal men gelijktijdig belijdenis doen. Uiteraard zal dit goed gecommuniceerd 
moeten worden. Dominee Martina Stougie heeft reeds een oproep in de Paadwizer geplaatst voor belijdenis 
catechisatie. Eventueel zou ook een net benoemd kerkenraadslid hierin mee kunnen draaien. Dominee Martina 
Stougie zal de te stellen vragen op papier zetten, welke dan in de grote kerkenraadsvergadering besproken 
kunnen worden. Voorgesteld wordt om ook de ledenlijst digitaal opvraagbaar te maken. Belangstellenden krijgen 
hem dan in hun mailbox. Ook de samenstelling van de kiescommissie moet op de agenda en eveneens de lijst van 
aftredende kerkenraadsleden. Er zal een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden, Loltsje van der Zee is reeds 
zes jaar kerkenraadslid waarvan vier jaar als voorzitter. Tevens wordt er op gewezen dan we al jaren geen vice - 
voorzitter meer hebben en het wel wenselijk is dat die ook wordt benoemd.  
 
Na het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente als PKN Gemeente Eastermar, 
worden de predikantenborden in de kerk niet meer bijgehouden. Voorstel op de gemeentevergadering was om 
dit wel weer te doen. Na uitleg en bespreking hiervan wordt besloten hier wel weer invulling aan te geven. 
Voorzitter geeft een kort verslag van de classicale vergadering welke door haar en dominee F.F. Fink werd 
bijgewoond. Er komen nog twee vergaderingen in de huidige vorm van de classis, daarna gaat het voorlopig 
verder als ring.  
 
Pastorale raad: de dienst op 01-01-2018 zal verzorgd worden door Tine Hoekstra, Janke Hamstra, Jan Boersma en 
Nico Veltman. Er zijn twee groot huisbezoeken gepland t.w. op 25-01 en 07-02 2018, welke gehouden zullen 
worden in gebouw de Hege Stins. 
 
Kerkrentmeesters: toezegging redactie Paadwizer om met de KRM om tafel te gaan voor bespreking Paadwizer. 
Indien mogelijk zullen ook dominee Martina Stougie, Richtsje Sietsma en voorzitter Loltsje van der Zee aanwezig 
zijn. Voor het archief beheer (nu nog verzorgd door dhr. Ids Groenewoud) is dhr. D.P.G. van der Horst bereid 
gevonden hem op te volgen. De thermopaneramen in het kerkgebouw zijn inmiddels geplaatst. Het kerkorgel 
wordt gerepareerd. Er zal een bordje voor de stilteruimte worden aangemaakt.  
In de grote kerkenraadsvergadering bespreken dat alle geledingen belangrijke mededelingen aanleveren voor de 
website. 
 
Tine Hoekstra geeft aan dat de rommelmarktcommissie na 20 jaar ophoud te bestaan. Voorzitter bedankt Tine 
voor alle werkzaamheden. Er zal hierover een stukje voor in de Paadwizer worden geschreven. Amnesty 
International wil graag een handtekeningenlijst in de Hege Stins leggen. Voorstel van dominee Martina Stougie 
om de nog te besteden € 20.000,= te gebruiken voor een muziekbandje of persoon. 
Tine Hoekstra deelt een gebed uit welke door haar wordt voorgelezen: “De weg in onze duisternis” waarna we 
besluiten met een gezamenlijk Onze Vader. De voorzitter wenst ons allen wel thuis.  
 

Rectificatie verkiezing van nieuwe ambtsdragers. 
In de Paadwizer van januari/februari (nummer 1) 2018 werd vermeld dat Klaas Land nog een jaar door zou gaan. 
Dit moet zijn nog een periode van vier jaar. Tevens werd verzuimd te melden dat L. H. Schokker ook nog een 
periode van vier jaar beschikbaar is.  

De scriba's, 
Nico en Tine Hoekstra 
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Emeritaat van ds. Wim Stougie 
 

Lieve gemeente van Eastermar 
Op dinsdag 30 januari 2018 hebben we in kleine kring een gesprek gehad met ons dominees echtpaar ds. Wim 
Stougie en ds. Martina Stougie- de Wit. Ds. Wim Stougie heeft kortgeleden van de keuringsarts te horen gekregen 
dat hij volledig is afgekeurd. Hij heeft dit zelf ook al met ons als gemeente gedeeld in de dienst van 21 januari jl., 
zodat iedereen hiervan op de hoogte kan zijn. Dit houdt wel in dat er veranderingen zullen plaatsvinden in onze 
gemeente op korte termijn, want hoe gaan we nu verder na het emeritaat van ds. Wim Stougie. We zullen dit 
moeten bespreken in de verschillende geledingen en in een gemeentevergadering. Ondergetekenden zullen een 
voorstel formuleren ter bespreking in de Kleine Kerkenraad. De leden van de Kleine Kerkenraad kunnen daarna 
dit voorstel bespreken in hun eigen geleding, waarna een voorgenomen besluit kan worden genomen in de Grote 
Kerkenraad. Dit voorgenomen besluit leggen we dan voor aan onze gemeenteleden op de gemeenteavond. 
 

Hieronder een lijstje met de data waarop de verschillende vergaderingen zullen plaatsvinden: 

• De Kleine Kerkenraad vergadert op woensdag 21 februari. 

• De Grote Kerkenraad vergadert op woensdag 7 maart.  

• De diverse geledingen kunnen het voorstel dan bespreken tussen de vergaderingen van 21 februari en  
7 maart. 

• De gemeentevergadering zal plaatsvinden op woensdag 14 maart na de Bidstond waarin ds. Martina 
Stougie- de Wit zal voorgaan. We willen u allen van harte uitnodigen om bij deze dienst en de 
vergadering aanwezig te zijn! 

 

We hopen dat we samen goede gesprekken zullen hebben en met liefde en zorg met elkaar om zullen gaan en zo 
gemeente van onze Heer te zijn. 
 

Klaas Dijkstra (penningmeester) 
Jan-Willem Sietsma (jeugdouderling) 

Loltsje van der Zee (voorzitter) 
 

Gebedskring 
 
Wanneer : Op woensdag 28 februari en op 28 maart 2018  
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. 
 

Doopouders Ontmoetingsgroep 
 

Afgelopen woensdag 21 februari zijn we met de 8 doopouders van vorig jaar bij elkaar 
geweest in de Hege Stins. Gelukkig worden er bij ons nog regelmatig kinderen gedoopt. Het 
is een feestelijk gebeuren waarin er een aantal beloften worden afgelegd. Allereerst is er de 
onverbrekelijke belofte van God: met Christus ben je begraven en opgestaan en nu hoor je bij 
Hem. En dan de belofte van de doopouders om aan hun kind het Woord van God door te 
geven en het in de gemeenschap te laten opgroeien en van de gemeente om het in de 
gemeenschap op te nemen en voor hen zorg te dragen. Want dat is wat we niet moeten 
vergeten bij de doop: het is geen privé aangelegenheid of een familiefeestje, maar de doop 
gebeurt in het midden van de gemeente van Jezus Christus. 

 

De vraag is alleen: wat gebeurt er na de doop? Bij alle ouders die hun kind ten doop houden is er een verlangen 
om het geloof mee te geven aan hun kind, maar hoe doe je dat? De wil is er wel, maar vaak blijft het er wat bij in 
alle drukte en impulsen die er op je af komen. Soms ontbreekt het ook aan kennis, soms is het ook onmacht of 
verlegenheid om je kind daarin voor te gaan. Vandaar dat we met elkaar hebben afgesproken om een aantal keer 
bij elkaar te komen om elkaar te steunen en te bemoedigen. Geloven kun je nou eenmaal niet alleen. Als er meer 
ouders zijn die hun kind in eerder jaren hebben laten dopen, dan ben je ook van harte welkom! Doe even een 
appje zodat ik je de volgende keer ook kan uitnodigen. 

 
Ds. Martina Stougie 
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Stille Week – maandag 26 maart t/m vrijdag 30 maart 2018 
 

HET PROCES TEGEN JEZUS!! 

In de Stille Week willen we liederen en lezingen volgen rond het thema: “Het proces tegen 
Jezus”. Elke avond is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Lucas samen stil 
te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest. 
 

Het proces tegen Jezus stelt ons nog steeds voor grote raadsels. Heeft Jezus – volgens de 
Joodse wetgeving - wel een eerlijk proces gehad? Wie heeft Hem eigenlijk ter dood ver-
oordeeld? Dragen de Joden de schuld aan de dood van de rabbi van Nazareth? En hoe is de 
merkwaardige gang van zaken van het proces voor Pontius Pilatus verklaarbaar? Op deze 

vragen proberen we in deze Stille Week een antwoord te vinden. We lezen in de Bijbel hoe de evangelist Lucas 
zijn visie geeft op dit proces. Algemeen wordt aangenomen dat hij als arts – na een gedegen onderzoek – de 
meest betrouwbare weergave geeft van dit meest opzienbarende proces 
van de hele wereldgeschiedenis: “Het proces tegen Jezus!” 
  

Maandag  : Het proces – de aanloop – Annas  

Dinsdag  : Het proces – de arrestatie – Judas Iskariot 
Woensdag  : Het proces – de ondervraging – Josef Kajafas 
Witte Donderdag : Het proces – de veroordeling – Pontius Pilatus 
Goede Vrijdag  : Het proces – de terechtstelling 
 

 

Jeruzalem, Pasen Anno Domini 32 
 

De korte samenkomsten (op ma. di. wo.) met samenzang, overdenking en declamatie 
beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. 

 

Op Witte Donderdag is er een viering van een uur met Heilig Avondmaal, 
Op Goede vrijdag is er ook een viering van ongeveer een uur. 

 

U en jij zijn van harte welkom in de 
Hege Stins te Eastermar 

 
 

25-jarig jubileum van onze koster 
 

Op zondag 1 april – Paaszondag - is het 25 jaar geleden dat Hillie Hofstede koster werd in onze gemeente! Daar 
geven we die dag graag een feestelijk tintje aan. Na de dienst is er koffie met gebak en kunt u Hillie en Willem 
feliciteren met dit jubileum. 

College van Kerkrentmeesters 
 

In de voetsporen van Paulus 
 
U wordt in de gelegenheid gesteld om samen met ons in 2018 een reis te 
maken. Het reisdoel is Griekenland. We laten ons daar tijdens een 
tiendaagse reis inspireren door de apostel Paulus die in Griekenland 
zijn sporen naliet tijdens zijn bekende zendingsreizen. Het is een 
bijzondere belevenis om de brieven van Paulus te lezen op plaatsen 
waar ze voor het eerst te horen waren, zoals in Thessaloniki, Philippi en 
Korinthe. Ook bezoeken we andere plaatsen waar Paulus is geweest: 
Athene, met zijn Acropolis en Areopagus; en zo mogelijk Delphi en 
Sparta. Kortom, een indrukwekkende reis in de voetsporen van Paulus, 
die staat gepland van 30 april tot en met 9 mei 2018. 
 
Uiteraard kunt u, geheel vrijblijvend, uitgebreide informatie bij ons inwinnen via telefoonnummer 06 8323 5131 
of via hnk.kloosterman@gmail.com.  
 

Foekje-Fleur Fink en  
Henk Kloosterman 

 

mailto:hnk.kloosterman@gmail.com
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Ontmoetingsavond/Groothuisbezoek 
 
 

Het avondmaal: twee avonden in gesprek  

Het waren mooie avonden in de Hege Stins: de avonden van het 
groothuisbezoek. Dit keer in 2 rondes. Met in totaal ruim 40 mensen hadden we 
goede gesprekken over het avondmaal. En dan helpt het wel als je het 
avondmaal net gevierd hebt. De tweede avond stond het avondmaal ieder 
duidelijker op het netvlies dan de eerste keer.  
 

 
De avonden werden georganiseerd, omdat er landelijk wel gezien wordt hoe moeilijk het avondmaal in ver-
schillende gemeenten ligt. Dat zit bij ons toch wat anders. We weten waarom we het vieren en daar komen we 
ook voor. We vieren het vooral vanwege de "verzoening": Jezus die het goed maakt tussen de Vader en ons. Dat 
beeld zit gebeiteld in onze hoofden. Maar er is meer over te zeggen en dat verkenden we het eerste gedeelte van 
de avond. Er kwamen heel wat beelden langs: we vieren de gemeenschap en we herinnerden ons hoe we vroeger 
aangespoord werden om wat scheef zat tussen ons en de ander, weer in orde te maken. We dachten aan het grote 
bruiloftsmaal, de maaltijd van straks bij God en misschien moesten we het avondmaal maar eens in november 
vieren om ons voor te stellen hoe dat is: vieren met alle mensen van God, zoals ze leven bij Hem. We hadden het 
over heling en genezing: ooit zal het goed komen. Er blijft immers een rest aan dingen die nu niet goed zijn of 
goed komen. We hadden het over de weg die Jezus ging: trouw aan mensen tot de dood toe. We probeerden ons 
ook voor te stellen hoe het zou zijn om op Paasmorgen brood en wijn te delen. Dan heb je het plotseling over 
opstaan tot nieuw leven. En we hadden het over geven: delen van onze overvloed, omdat we overvloedig van 
God ontvangen.  
En door dat alles kwamen we ook wel wat dichter bij een vraag die deze avonden klonk: hoe vertel ik het mijn 
kinderen? Wat heb je nu aan het avondmaal? En we hoorden van de tienerkerk die viert met brood en druiven-
sap: zo worden jongeren ingewijd in de geheimen van het geloof! En we hadden het over Meetingpoint: zou je 
daar ook de Maaltijd van de Heer kunnen vieren? We dachten van wel! 
 
De tweede helft van de avond besteedden we aan de praktische uitwerking: een viering in de kring is in onze 
ruimte lastig, maar niet uitgesloten. Een viering aan tafels neemt wel erg veel tijd. De lopende viering wordt al 
steeds vertrouwder, dat hebben we echt samen moeten uitvinden. We genieten van de mooie muziek en we 
verlangen soms naar stilte. We zingen graag, maar concentreren ons ook graag op brood en wijn. Al met al 
hebben de vieringen voor ons iets vertrouwds. En op witte donderdag na, zitten we niet vast aan de huidige data 
(februari - juni - oktober - december). Dat is dan ook goed om dat tegen elkaar te zeggen.  
Voor ons als gemeente zie ik nog wel een uitdaging. Om niet te blijven bij wat er al is en wat altijd al gewerkt 
heeft, maar ook om die verschillende aspecten die er zijn rond de viering van de maaltijd om die ook hun plek te 
geven. Laat je verrassen door de rijkdom die God in deze maaltijd heeft gelegd. Pratendeweg kwamen we die 
rijkdom op het spoor. Het waren goeie avonden.  
 

Ds. W.M. Stougie 
 

Kleding inzamelingsactie voor Dorcas 
 
Voor de tiende keer dit jaar wordt er een kledinginzamelactie voor Dorcas in 
Eastermar georganiseerd. Dorcas is een christelijke hulporganisatie die zich inzet 
voor de allerarmsten. Miljoenen vluchtelingen hebben dringend humanitaire hulp 
nodig, helpt u mee? Naast kleding zijn ook welkom: dekens, schoenen, bedlinnen 
en knuffels. Geen dekbedden en kussens.  
 
Wanneer : Zaterdag 10 maart 2018 
Waar  : ’t Hôf 90 te Eastermar 
Hoe laat : 09.00 – 15.00 uur 

 
Namens Dorcas vriendelijk dank, 

Tine Hoekstra 
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Passage 
 
Beste Passagevrouwen, 
 

De eerstvolgende Passageavond staat gepland op: 
Wanneer : Donderdag 22 maart 2018 
Tijd  : 19.45 uur 
Waar  : De Hege Stins 
 
Deze avond zal verzorgd worden door een ééndags bestuur. We laten ons verrassen; Iedereen is van harte 
uitgenodigd! 
 
De jaarlijkse slot-/rayonavond staat gepland op: 
Wanneer : Donderdag 26 april 2018 
Tijd  : 19.45 uur 
Waar  : De Hege Stins (kerkzaal) 
 
De bekende harpiste Regina Ederveen zal voor ons optreden met een programma over David, de man Gods. We  
houden deze avond in de kerkzaal waar alles, met name de grote harp, beter tot zijn recht komt. Ook de akoestiek 
in de kerk is veel beter. We zijn benieuwd. In de pauze gaan we naar de ontmoetingsruimte voor de koffie en/of 
thee. Zet deze datum in deze agenda. Het belooft een prachtige avond te worden. 
 

Iedereen die belangstelling heeft en met ons mee wil genieten is van harte uitgenodigd!! 

 
Vriendelijke groet,  

Bestuur Passage 
 

Thema-avond over Tim Keller met ds. Anne Elverdink 
 
Wanneer : Donderdag 12 april 
Hoe laat  : 20.00 – 21.45 uur 
Waar  : “de Hege Stins” 
Thema  : “Dominee in het hart van de moderne wereld” 
 

Tim Keller (1950) stichtte in 1989 een gemeente in New York 
(Manhattan), die hij door de jaren heen wist uit te bouwen tot een 
bloeiende gemeente waar hij vooral hoger opgeleidde 20-ers en 
30-ers wist aan te spreken.  
 
Inmiddels is hij sinds 1 juli 2017 niet meer als predikant 
verbonden aan de gemeente in New York maar probeert hij het 
concept van de gemeente daar ook voor andere plaatsen 
vruchtbaar te laten zijn. De laatste jaren kwamen er op zondag 
zo’n 5000 mensen naar zijn diensten in Redeemer Presbyterian 
Church. En dat in het hart van een uiterst moderne stad ! 
 
Naast zijn werk in de gemeente publiceerde Keller een heel aantal boeken (die ook in het Nederlands werden 
vertaald, uitg. van Wijnen, Franeker: “Namaakgoden”, “de Vrijgevige God”, “Kruistocht”, “Het Huwelijk”, etc. 
…) De bekendste is “In Alle Redelijkheid”, waarin hij het Christelijk geloof verdedigt tegenover hen die van 
mening zijn dat het (christelijk) geloof voor verstandige niet meer te handhaven is in de moderne tijd. Hij legt 
meerdere malen de vinger bij zwakke punten, vooronderstellingen van onze moderne westerse cultuur. 
 
Zelf las ik de afgelopen jaren veel van de boeken van Tim Keller en deed in het seizoen 2016 – 2017 mee aan een 
cursus “Preken met Tim Keller” aan de Theologische Universiteit in Kampen (Vrijgem.). Graag deel ik met u 
enkele van de dingen die ik van Tim Keller leerde en van wat mij in zijn aanpak aanspreekt. 
 

Ds. A. Elverdink,  
Protestantse Gemeenten Feanwâlden 

 en Reitsum c.a. 
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SamenLoop voor Hoop Eastermar 
 
Teamwerving & Begeleiding 

Wij zijn een commissie bestaande uit vier personen. Een aantal van ons heeft meegedaan 
aan de SamenLoop in Surhuisterveen en in Kollum. Een geweldige ervaring! Hoe mooi is 
het dat je nu mee kunt werken aan het organiseren aan een SamenLoop in Eastermar. 
Iedereen kent wel iemand die deze ziekte heeft of heeft gehad. Daarom dragen wij graag 
ons steentje bij! We hopen dat we veel teams mogen verwelkomen en geven ze graag alle 
informatie die ze nodig hebben om er samen met ons een fantastisch evenement van te maken!!  
Woensdag 7 maart zal de tweede avond voor teamcaptains plaatsvinden. Een avond waar we de teamcaptains op 
de hoogte brengen van de ontwikkelingen, maar zij ons ook informeren over acties die geweest zijn en de 
lopende acties. 
 

Maar wij hebben natuurlijk ook een team opgezet, namelijk: DE TROCHSETTERS.  
Dit team hebben we in het leven geroepen, omdat we erachter zijn gekomen dat sommige mensen wel mee willen 
doen, maar geen teamcaptain willen zijn of niet teveel acties willen doen. Zij kunnen zich aansluiten bij ons. Dus 
voor de mensen die stevig in hun schoenen staan, van een wandeling houden of, net als ons, ook paars bloed 
hebben; geef je op en doe mee! Voor meer informatie mag je altijd iemand van ons benaderen. 
 

Lutske de Jong, Geeske Hoekstra,  
Mirjam Deelstra en Joanna van der Sluis 

 

 

Bernebarren: 
Carnaval in Eastermar voor alle kinderen in Eastermar 

Wanneer : Vrijdag 2 maart 2018 (staat foutief vermeld in de papieren Paadwizer!!!) 

Hoe laat : 14.00 – 15.30 uur voor groep 1 t/m 4 
  : 16.00 – 17.30 uur voor groep 5 t/m 8 
Waar  : Kantine “De Burgerkamp” 
Entree  : € 2,50 inclusief drinken en lekkers  

    De opbrengst is bestemd voor de SamenLoop voor Hoop. 
 

Je mag verkleed komen, maar dit is niet verplicht. 
 

 

Filmavond met SPAAK 

Vrijdag 16 maart is onze allerlaatste clubavond. Wij willen deze ‘7 
vette clubjaren’ afsluiten met een actie voor SamenLoop voor Hoop. 
Tenminste 5 van onze clubleden doen eind mei mee aan de 24-uurs 
wandelestafette op de Komerk. Dat zijn Sarah Stougie (team 
Soarchsum), Tessa Kooistra (team Tegearre), Tristan Lahuis, Theun de 
Haan en Willem Veenstra (alle drie team LEEF). Als Rock Solid-groep 
helpen wij hen deze avond om geld in te zamelen voor KWF Kanker-
bestrijding. 
 

Wat gaan we doen? 
Vrijdagavond 16 maart toveren we De Hege Stins om tot filmhuis. We 
vertonen de film SPAAK, een anti-drugsfilm van Steven de Jong, die 
in het najaar van 2017 in de bioscopen heeft gedraaid. Voor deze film 
zijn opnamen in Eastermar gemaakt. De film is geschikt voor 12 jaar en 
ouder.  
 

We roepen iedereen die de SamenLoop voor Hoop een warm hart 
toedraagt op om langs te komen: heiten en memmen, broers en zussen, 
pakes en beppes, ooms en tantes, neven en nichten, teamleden en 
andere wandelaars, buren, vrienden, bekenden en klasgenoten.  
 

Nog even alle feiten op een rijtje: 
Wanneer : Vrijdagavond 16 maart 2018 
Aanvang : 19.45 uur 
Locatie  : De Hege Stins 
Entree  : € 3 voor jongeren van 12 tot 18 jaar en € 5 voor volwassenen 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MTmuYC8J&id=653E3B3D67B246378FE72AE84695B751BB82B49F&thid=OIP.MTmuYC8JQQbZgaGrE7pjKQHaLq&q=balonnen&simid=608039123546341914&selectedIndex=3
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SPAAK: What drugs can do, you can do better 
Hoofdpersoon Luuk Meijer (Tim Douwsma) is een talentvol baanwielrenner en bovendien ook nog een geniale 
scheikundestudent. Hij experimenteert veelvuldig met zelfgemaakte drugs. Luuk krijgt de tip om zijn zelf-
geproduceerde pretpilletjes naar Scandinavië te smokkelen. Zijn oude wielrencoach Dieter (Aart Staartjes) geeft 
hem onbedoeld een voorschot om de 'Black Bitch' te maken in zijn eigen lab. De smokkelpoging mislukt echter 
volledig en Luuk verdwijnt in een Zweedse cel. Met Jurgen, die ook afkomstig is uit Nederland, zet hij een 
ingenieuze ontsnapping op touw. Luuk besluit een wekenlange fietstocht terug naar Nederland te maken. 
Interpol zet Luuk op de lijst van gezochte criminelen, terwijl Luuk de een na de andere baanwielrenwedstrijd 
wint in Nederland. Hier is hij veilig, omdat er geen uitleveringsverdrag met Zweden is vastgesteld. Dieter wil 
echter dat Luuk naar de Olympische Spelen gaat, maar hiervoor moet hij de grens over… Luuk krijgt het advies 
om zijn straf alsnog uit te zitten. Hij twijfelt. Loopt zijn leven alsnog spaak? 
 

Groeten van Rock Solid klas 4. 
 

 

Zaterdag 21 april: Rommelmarkt en autowassen voor de SamenLoop voor Hoop 

Team “De Stevige Stappers” bestaat uit jongeren en leiding van het jeugdwerk Eastemar, aangevuld met jongeren 
van de World Servantsgroep van vorig jaar. Ook wij willen ons inzetten om kanker te stoppen en van de 
SamenLoop voor Hoop een heel mooi feest te maken. We organiseren op zaterdag 21 april een grote rommel-
markt en u kunt dan ook uw auto laten wassen. Waar en hoe maken we later bekend, maar we willen u alvast 
vragen spullen te verzamelen, die we dan bij u op komen halen voor de rommelmarkt. Dus noteer de datum 
alvast, spaar u oude spullen op en was uw auto vanaf half april niet meer! Mocht u vragen/opmerkingen hebben 
dan kunt u contact opnemen met Alexandra Dantuma  0512 472228/ h.dantuma@ live.nl 
 

Team “ De Stevige Stappers” 
 

AZC Vrouwenochtend 
 

1x in de maand op vrijdagochtend is er een prachtige ochtend in De Hege Stins; het is dan AZC vrouwenochtend.  
Een groep vrouwen uit Eastermar verzorgt deze ochtend samen met Tietsje Wiersma van Stichting Gave. De 
vrouwen van het AZC (en hun jonge kinderen) worden opgehaald uit Burgum en in De Hege Stins ontmoeten we 
elkaar onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. We verzorgen een overdenking, zingen, praten en 
delen met elkaar. Na de overdenking gaan we knutselen, bakken, dansen, houden we een kledingbeurs, noem 
maar op. De ochtenden zijn gezellig, ontspannen en waardevol. Wees welkom!! (alleen voor vrouwen ☺).  
 

Nieuwe vrijwilligsters zijn altijd welkom! En ook zoeken we iemand (of samen) die op de kinderen (0 – 4 jaar) wil 
passen.  
 

De data voor dit seizoen zijn (elke vrijdagochtend en (meestal)  
in de Hege Stins):  
23 februari  18 mei   
23 maart  15 juni     
20 april   13 juli    
 

Hartelijke groet namens alle vrijwilligsters:  
Alexandra Dantuma  0512-472228; h.dantuma@live.nl;  
Jantsje v.d. Veen 0512-471486; jantsje.vanderveen@gmail.com 
Wytske Zandstra 0512-472254; wytske.zandstra@upcmail.nl 
 

‘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.  
 

http://live.nl/
mailto:h.dantuma@live.nl
mailto:jantsje.vanderveen@gmail.com
mailto:wytske.zandstra@upcmail.nl
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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  
 

Volgende data sosjaal miel: 

• 12 maart 
 

Koren- en Muziekavond voor Light For The World  
 
De Koren- en Muziekavond met samenzang staat gepland op: 
Wanneer : Vrijdag 23 maart 2018 

Waar  : Kerkgebouw De Ikker, Bulthuissingel 5 te Burgum 
Hoe laat : 20.00 uur 
Toegang : Gratis  
 
Aan dit concert werken mee:  

• Koor “God is mijn Lied” uit Burgum 

• Koor “Ta Gods Eare” uit Eastermar 

• Sionskoor Damwâld uit Damwoude 

• Brassensemble van de Brasband “De Bazuin” uit Oenkerk 

• Tjaco van de Weerd, blinde organist uit Kampen, speelt orgelsolo en begeleidt de samenzang. 
 
Collecte voor Light for the World 

Tijdens dit concert wordt gecollecteerd voor stichting Light for the World. Deze christelijke hulporganisatie zet 
zich in voor mensen met een (visuele) handicap in ontwikkelingslanden. Door hen een eerlijke kans te geven op 
onderwijs en werk wordt hun leefsituatie stap voor stap verbeterd. Light for the World is in 2010 en 2011 
uitgeroepen tot ‘Beste goede doel van Nederland’ door dagblad Trouw en haalde een tweede plaats bij de ASN 
Bank Wereldprijs 2014. Meer informatie over de stichting vindt u op: www.lightfortheworld.nl. 
 

Komt met velen dit concert bijwonen; samen luisteren, samen zingen, genieten en delen. 
 

Collecterooster / uitleg collecten 
 
Zondag 25 februari 2018:  Collecte 40-dagentijd 

Uit de schulden 
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwets-
baar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. 
Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. 
Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke 
organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid 
om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes.  
Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om 
nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Met deze collecte steunt u het diaconale 
werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen! 
 
Zondag 4 maart 2018   Kerk in Actie (Voorjaarszendingsweek voor Papoea) 

Sterke vrouwen opleiden op Papoea 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en 
zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven 
binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen 
leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. 
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samen-
leving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.  

mailto:loketeastermar@gmail.com
http://www.lightfortheworld.nl/
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Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Zondag 11 maart 2018   Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat) 

Kerken Almere runnen een sociale supermarkt 
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met 
andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een 
Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen 
te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 
mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen 
klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere 
supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken 
willen alles onderbrengen in één pand. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals 
Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen! 
 
Woensdag 14 maart 2018  Biddag: Dienende kerken helpen allerarmsten 

Op woensdag 14 maart vieren we Biddag, omdat we ons in alles afhankelijk weten van onze hemelse Vader. 
Biddag bepaalt ons ook bij de vele mensen in de wereld die in extreme armoede leven en te maken hebben met 
ziekte en geweld. Juist met Biddag vraagt Verre Naasten uw aandacht voor geloofsgenoten wereldwijd. We 
voelen ons met hen verbonden en bieden hen een helpende hand. Onze partnerkerken willen er zijn voor de 
allerarmsten en mensen in (geestelijke) nood. Daarin willen we hen graag ondersteunen. Helpt u mee? 
 
Zondag 18 maart 2018   Collecte 40-dagentĳd Kerk in Actie - Zuid India 
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India 
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak 
werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase 
partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De 
medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen 
werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, 
krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en 
de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije 
zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. Met deze collecte steunt u het wereld 
diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen! 
 
Zondag 25 maart 2018   Collecte Kerk in Actie - Noord Oeganda 

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het 
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in 
gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor 
totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd 
met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen 
volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting 
over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. 
Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze 
collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte 
aanbevolen! 
 
 

Jeugdrubriek 
 
Hallo allemaal, 
De 40 dagen-tijd komt er weer aan. Een tijd waarin we denken aan Jezus, die hier op onze aarde geleefd heeft en 
die zichzelf heeft opgeofferd voor onze fouten. In onze vergadering met de jeugdleiders hebben we het gehad 
over zegenen. Als je iemand blij maakt door een lieve opmerking of vriendelijk gebaar dan zegen je diegene. 
Daarom vragen we ook Gods zegen. Maar we kunnen dus ook elkaar zegenen. Misschien kun je in de 40 dagen 
periode eens proberen om wat extra aardig te zijn voor mensen om je heen. Wat levert het je op? Misschien wel 
een heel goed gevoel! Er is veel te doen de komende tijd in het jeugdwerk, dus ik steek snel van wal. 
 

Namens de jeugdraad,  
Jan Bijlsma  
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Playbackshow FCJT 
Op vrijdag 9 maart is de playback show. Altijd een groot feest. Meld je aan alleen of met je vrienden en ga voor 
de top! Je kunt je opgeven voor 3 maart bij Akkie via info@fcjt.live.nl. 
 
Tienerstriid 

Op vrijdag 13 april a.s. barst de strijd weer los tussen verschillende dorpen in de tienerstriid. Eerder kon dit nog 
niet doorgaan, omdat zich onvoldoende clubs hadden aangemeld. Doet jouw club ook weer mee? Opgave kan 
alvast bij info@fcjt.live.nl. 
 
King’s Kids 
Ook zo genoten van King’s kids? Op zondag 25 maart en zondag 22 april a.s. is het weer! 
We hopen dan weer een grote groep kids te verwelkomen, om samen spelletjes te doen, te 
luisteren en te zingen etc. etc. en zo God groot te maken. Noteer de data alvast, ook als je 
als leider/leidster meedoet. 
 
Slotactiviteit 

Op zaterdag 14 april houden we ’s middags onze slotactiviteit voor de 12+ jongeren. Hoe en wat precies moeten 
we nog even onder de pet houden, maar hou in elk geval die datum vrij! 
 
Examengroet 
We willen alle jongeren die examen gaan doen op het voortgezet onderwijs weer een hart onder de riem steken 
door ze een presentje te brengen van het jeugdwerk. Help ons om alle namen van de jongeren (kerkleden en niet 
kerkleden) compleet te krijgen en mail ons de examenkandidaten die u/ jij kent naar h.dantuma@live.nl 
 
25 en 26 mei SAMENLOOP VOOR HOOP 

Een aantal van jullie heeft zich al aangemeld om mee te doen met de samenloop voor hoop. Het wordt een groot 
feest in Eastermar en dat wil je niet missen! Meld je ook aan. Hoe? Dat lees je ergens anders in deze Paadwizer. 
De komende tijd hebben we ook een paar acties gepland om geld op te halen voor KWF. Want dat is het doel van 
de samenloop: samen vechten tegen de vreselijke ziekte kanker. We zijn dan ook blij met ieders hulp bij onze 
acties. Over 1 ervan, op 21 april, lees je in deze Paadwizer. 
 
De EO jongerendag valt dit jaar tegelijk met de samenloop voor hoop. Daarom hebben we besloten om dit jaar 
geen bus en groepskaarten te regelen! Je moet dit dus eventueel zelf regelen dit jaar. 
 

Lees je deze rubriek altijd en ben je benieuwd wat jij kunt betekenen voor ons 
jeugdwerk? We zijn altijd op zoek naar hulp! Stuur eens een vrijblijvend bericht 
aan h.dantuma@live.nl! 
 

Namens de jeugdraad mag ik jullie een gezegende 40 dagen periode toewensen. 
 

Voor meer informatie over activiteiten van het kinder- en jeugdwerk kijk ook op www.pgeastermar.nl 

 
Verslag King’sKids 

Zondag 28 januari jl. hebben we voor de tweede keer een King’sKids viering gehad. 
Wederom een groot succes met maar liefst 31 kinderen. Het thema was “Gierig of gul “. 
Het sleutelvers wat daarbij hoorde was: “Wees goed, vrijgevig en bereid om te delen “. 
De kinderen hebben het sleutelvers weer aan hun keycord meegekregen. Dit keycord 
wordt elke keer weer meegenomen naar King’sKids en hieraan verzamelen we alle 
sleutelverzen. We hopen dat het zo een hele verzameling van sleutelverzen wordt. 
 
We starten elke keer met het liedje “Welkom, 
welkom“. Vervolgens wordt het thema 
ingeleid d.m.v. een ballonnenspel en het 
liedje “Eerlijk delen“ van Elly en Rikkert. We 

zijn daarna in drie leeftijdsgroepen uit elkaar gegaan om het thema 
uit te diepen.  
 
In groep 1 t/m 3 hebben we het filmpje “Zandkasteel “gekeken en dit 
met de kinderen besproken. In groep 4 t/m 6 en 7&8 hebben we een 
spel met vragen- en opdrachtkaartjes gedaan. Met dit spel kon je 
snoepjes winnen, maar ook weer verliezen.  

mailto:info@fcjt.live.nl
mailto:info@fcjt.live.nl
mailto:h.dantuma@live.nl
http://www.pgeastermar.nl/
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De boodschap voor alle groepen was: het valt niet mee om met anderen te delen. We weten hoe moeilijk het is, 
maar Jezus zegt dat het beter is om vriendelijk en gul te zijn. Gierigheid staat vriendschap in de weg. Vervolgens 
is er geknutseld en hebben we uitgedeeld in de kerk. Het was wederom een groot succes en we zien jullie graag 
allemaal weer op 25 maart 2018! 
 

Het King’sKids team 

 
 
Bedankje: 
De dropactie voor het jeugdwerk heeft bijna € 1.100,00 opgebracht. Jeugdleden, vrijwilligers en kopers bedankt 
voor jullie medewerking (ynpakke en útsutelje) en u voor uw bijdrage!!  
 
Agenda: 
Zondag 4 maart : Tienerkerk klas 1 & 2 
Vrijdag 9 maart  : Playbackshow (opgeven voor 3 maart) 
Zondag 11 maart : Tienerkerk klas 3 & 4   
Zondag 18 maart : Meeting Point 
Zondag 25 maart : Tienerkerk klas 1 & 2 en King’sKids 
Zondag 8 april  : Tienerkerk 3 & 4 
Vrijdag 13 april  : Tienerstriid 
Zaterdag 14 april : Slotactiviteit 12+ jongeren 
Zondag 22 april  : Tienerkerk klas 1 & 2 en King’sKids 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


