
 

 

 

1 

 
Jaargang 25, Nummer 1 

 Januari/Februari 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkblad Protestantse Gemeente Eastermar 
 
 
 



 

 

 

2 

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 21 januari 

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

W. Hofstede 
Collecten: 
1. SKIN* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1,2 en 3: 
Ibrich Westerhof 
Femke Merkus 
Sietske Bijlsma 
Groep 4,5 en 6: 
Lamkje Bergsma 
Janneke Geertsma 
Groep 7 en 8: 
Carla de Boer 
 

Er is oppas aanwezig!! 

 

Zondag 28 januari 

09.30u. Mevr. M. Krans 
 Drachten 
09.30u. Kings Kids 
Ouderling van dienst: 

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

1. Catechese en Educatie* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Geen Kinderkerk i.v.m.  
Kings Kids!! 

 

Er is oppas aanwezig!! 
 

Zondag 4 februari 
Heilig Avondmaal 

09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
Ouderling van dienst: 

H. Hiemstra 
Collecten: 

1. Challenging Heights* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 
Groep 1,2 en 3: 
Froukje van der Veen 
Groep 4,5 en 6: 
Menno enAnnet Westerhof 
Groep 7 en 8: 
Jannie Elverdink 
 
Er is oppas aanwezig!! 

Zondag 11 februari 

09.30u. Ds. H. v.d. Bosch 
 Leek 
09.30u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 

N./T. Hoekstra-Twijnstra 
Collecten: 

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

Groep 1,2 en 3: 
Anita Huisma 
Anneke de Boer 
Groep 4,5 en 6: 
Siepie Kooistra 
Hielke Tillema 
Groep 7 en 8: 
Dieuwke Lok 
 
Er is oppas aanwezig!! 
 

Zondag 18 februari 
40-dagentijd (1) 

09.30u. Ds. W.M. Stougie 
K.S.G.-dienst 

11.30u. Meeting Point 
Ouderling van dienst: 

M. Hospes 
Collecten: 
1. IOCC* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Geen Kinderkerk i.v.m. 
K.S.G.-dienst 

 

Er is oppas aanwezig!! 
 

Zondag 25 februari 
40-dagentijd (2) 

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

L. v.d. Zee-v.d. Heide 
Collecten: 

1. Kerk in Actie* 
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 Boier 
Maaike Jacoba Lok 
 
 

Groep 7 en 8: 
Henk van Dijk 
Arie van der Sluis 
 

Er is oppas aanwezig!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitleg collecten zie pag.  
16/17 
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Van de redactie 
 
Redactie:       Bezorg(st)ers: 
Mevr. A. van Dijk   471508   Mevr. L. Bergsma   
Mevr. S. Kooistra   472422   Mevr. A. van Dijk  471508 
        Mevr. A. de Haan  471361 
Tekstverwerking/lay-out:     Mevr. J. Hamstra  471824 
Mevr. E. van der Veen   471873   Mevr. F. Jansma  471966 
        Mevr. S. Kooistra  472422 
Adreswijzigingen en opgave abonnement via:   Mevr. M. Hoogterp   
paadwizer@pgeastermar.nl      Dhr. H. Poelstra  471970 
        Dhr. H. van der Veen  472168 

Drukwerk:       Mevr. M. de Vries  471260 
Drukkerij Van der Let   0511 – 521106   Mevr. A. Westerhof  472702 
               
Ontwerp voorblad:      Bijdrage:  € 15,00 per jaar 
Dhr. R. de Boer       Bankrek.nr.:  NL54RABO 034.98.03.684 
 
 
Kopij op papier voor de volgende “Paadwizer”: 
Inleveren voor of uiterlijk donderdag 15 februari 2018, 18.00 uur bij: 
Sjoukje Kooistra, ’t Heechsân 1A of bij: 
Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19 
 
Digitale kopij voor de volgende “Paadwizer”: 
Insturen voor of uiterlijk donderdag 15 februari 2018, 18.00 uur naar ons 
emailadres: paadwizer@pgeastermar.nl  

 
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  
 

Autovervoer naar de kerk 

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

 
 

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

Schat Hemeltje Rijk  “Wat moet ik doen?”(Lucas 12;17) 
 

De eerste week van het jaar 2018 voelt alsof er een soort bom is ontploft in 
mijn voortuin. En misschien voelen we dat allemaal wel min of meer zo. 
Wat voorheen een onschuldig spelletje was “Wat zou jij doen als je ineens 
de honderdduizend of een miljoen zou winnen?” is voor een heel aantal 
van ons ineens werkelijkheid geworden. En voor een ander deel is dat nog 
steeds een hypothetische vraag, zij het dan na vorige week voor sommigen 
wel een met een wat bittere bijsmaak.  

 

Maar je kunt je wel afvragen wie in een lastiger situatie zit. Is dat degene die er nog steeds lekker op los kan 
fantaseren: dan maak ik een reis om de wereld, dan koop ik een huis, de nieuwste BMW, en, o ja, natuurlijk geef 
ik ook een deel aan goede doelen. Of is het misschien toch lastiger voor die ander die zo’n langgekoesterde wens 
echt in vervulling kan laten gaan?  
 

Als je saldo op je bankrekening straks (of inmiddels nu al) een aantal nullen extra telt, dan worden de ant-
woorden wel wat ingewikkelder. Gezien de folders die we inmiddels allemaal in de bus hebben gekregen zijn er 
een heleboel mogelijkheden: je kunt nieuwe kozijnen aanschaffen, je laten bijstaan door vermogensbeheer in 
Joure, een auto kopen bij Van Schaik Leeuwarden voor al uw exclusieve auto’s, of je huis laten taxeren bij Jaap 
Kingma. Maar er is ook een fonds opgericht waar de winnaars gevraagd worden iets in te storten om anderen te 
helpen. Het is groot nieuws in heel Nederland! Maar hoe mooi dat initiatief ook is, we moeten wel nuchter 
blijven. 100 euro is slechts 1 promille van 100.000 en vergeet onze eigen diaconie ook niet! Die heeft een jaarlijkse 
begroting van 50.000 waarvan elk jaar 10.000 aan (stille!!) hulp in ons eigen dorp besteed wordt. Op Facebook zag 
ik dat een van onze basisschoolkinderen thuis aan de eettafel had gevraagd: mag je aan dat Fonds ook geld geven 
als je géén lot hebt? Kijk, zo’n simpel berichtje maakt je dan weer heel klein en zet je weer “bam” met beide benen 
op de grond.  
 

In Lucas 12 spreekt Jezus een grote menigte toe. In een gelijkenis vertelt Hij over een rijke man die veel geld heeft 
verdiend aan de opbrengst van zijn land. “En de man vroeg zich af: Wat moet ik doen?” Maar hij weet het wel en 
gaat rentenieren en zegt tegen zichzelf “Neem rust, eet, drink en vermaak je”. Maar helaas, aan genieten komt hij 
niet toe, want voor die tijd is hij al overleden. “Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar 
niet rijk is bij God”. En dan volgt het bekende gedeelte dat Jezus zegt tegen zijn leerlingen zich geen zorgen te 
maken over de dag van morgen, maar eerst Zijn Koninkrijk te zoeken. 
 

Als je zo’n grote prijs hebt gewonnen, is het niet gezegd dat je beter af bent dan diegenen die, om voor hen soms 
zwaarwegende redenen, geen loten hebben gekocht. Je kunt ontzettend in conflict komen met jezelf, met je 
geweten, met de mensen om je heen, met je eigen familie, of met God. Daarnaast heeft iedereen zijn mening wel 
klaar en via alle media word je in de gaten gehouden. Want geld heeft een bijna magische uitwerking op mensen. 
Je kunt er zovéél mee! Maar…… tegelijk kun je er ook zo weinig mee. Je kunt er je gezondheid niet mee kopen, 
het herstel van je relatie niet, en ook het geluk niet, en je kunt het niet meenemen in je graf. En ja inderdaad, die 
heb ik óók gesproken deze week, de mensen met wél een lot die het zo hadden willen inruilen tegen gezondheid, 
tegen een beetje meer geluk…… We weten het heus allemaal wel: geld maakt niet gelukkig….het is maar een 
piepklein “hemeltje”. 
 

Jezus besluit zijn gelijkenis met de uitspraak “Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn”. Deze weken staren 
we ons blind op de grote hoeveelheden geld. Op dié rijkdom, dié schat. Maar misschien heeft Jezus het ook wel 
over andere dingen, over andere rijkaards, en dat denk ik eerlijk gezegd wel. Je schat kan ook zijn bij je eigen 
gezondheid, je perfecte lijf, je carrière, je vrije tijd, of als je eigen gezinnetje maar gelukkig is. Je schat is daar waar 
je je de hele week druk over maakt.  
 

Als je God lief hebt en Hem dient, -door in constante verbinding met Hem te staan en door de ander lief te 
hebben en te dienen- dan heb je een schat in de hemel. En niet pas straks, maar nu al. Je kan elke dag leven van 
het rendement, het raakt nooit op. 
Over vermogensbeheer gesproken……  
 

Het is mijn wens voor dit bijzonder begonnen jaar 2018 dat we elkaar blijven vasthouden en dat we ons richten 
op de hemelse rijkdom. God en elkaar liefhebben en zegenen. Dat is geen nieuws voor RTL of Omrop Fryslân, 
maar het is het enige dat we nodig hebben, hier in Eastermar of waar dan ook. 
 

Ds. M. Stougie – de Wit 
(met dank voor de inspiratie uit het Bijbelse Dagboek “Inspiratie” van Sipke van der Land) 
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Bij de diensten 
 

In de komende diensten hebben we een veelkleurigheid aan voorgangers. Allen zijn wel bekend bij ons, dat 
maakt het ook wat vertrouwder allemaal. Wel is het lastig om een rooster te volgen of een serie. De 40-dagentijd 
begint met een KSG-dienst. De diensten n.a.v. de Eerste Petrusbrief van de GemeenteGroeiGroepen zijn dan ook 
niet ingepland. 
 

Op 21 januari gaat ds. W.M. Stougie voor. Hij leest Lukas 7.36-50. Een boeiend gedeelte dat ook de vraag wakker 
roept naar #metoo. Om 11.00 uur pakken we de MeetingPoint diensten weer op. Van harte welkom ook daar en 
op de aansluitende maaltijd. 
 

Op 28 januari gaat Marja Krans weer een keer bij ons voor. 
 

Op 4 februari vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal (zittend). Voorganger is ds. M. Stougie – de Wit. 
 

Op 11 februari is ds. H. van den Bosch uit Leek onze voorganger. Hij heeft in 2016 de startdienst bij ons gedaan. 
 

Op 18 februari is de volgende KSG-dienst met de Balsemyn. Als ik dit schrijf moet de voorbereiding nog 
beginnen. Om 11.00 uur is er dan ook weer een MeetingPoint dienst. 
 

Op 25 februari is A.W. Hoekstra, jeugdwerker uit Surhuisterveen onze voorganger.  
 

Uit de pastorie 
 

Door een samenloop van omstandigheden mislukte de adventsretraite. Ik hoop het dit voorjaar in te halen. De 
kerstvakantie verliep turbulent met grote hoogtepunten en dieptepunten, Martina schreef er al over bij de 
meditatie. De keuring voor hoe het verder moet na 2 jaar is uitgesteld, daarover dus nog geen nieuws. Wel uit het 
ziekenhuis gelukkig goed nieuws. De chemokuren doen nog steeds hun werk, dus we gaan gewoon op dezelfde 
voet verder. De rest van deze maand is ds. Fink afwezig vanwege een prachtige vakantie. Dat gunnen we haar en 
haar man van harte. In die periode is de pastorie het aanspreekpunt. Voor u allen een hartelijke groet vanuit de 
pastorie. 

Ds. W.M. Stougie 

 

In Memoriam 
 

 5 augustus 1939        29 december 2017 
 

Durkje Brander 
 
 
Op vrijdagmorgen 29 december overleed Durkje Brander toen zij, net op pad met haar hondje Sarah, aangereden 
werd door een vrachtwagen. Een tragische samenloop van het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hoe 
het heeft kunnen gebeuren, zullen we wel nooit te weten komen. 
 
Geboren in 1939 in Jellum in een groot gezin met 7 kinderen, kwam Durkje als zuster Brander hier op het dorp in 
1965. Jaren geleden heeft Ineke v.d. Heide mooi verwoord in de dorpskrant hoe dat ging. Heeft je wieg in Eastermar 
gestaan tussen 1965 en 1992?Dan is zuster Brander bij je thuis geweest om je een hielprik te geven. Je eerste fruithapje kreeg 
je als Durkje Brander zei dat dat wel kon. Ze heeft je heupjes nagekeken, je ogen en je oren. Alle Eastermarder memmen en 
heiten gingen met hun kinderen naar het consultatiebureau, het Groene Kruisgebouw dat Durkje later kocht om er te 
kunnen blijven wonen. 
 
Zuster Brander was geen gewone zuster. Ze had alle aantekeningen: voor de kraamverpleging, de kinder-
verpleging en de wijkverpleging, en daarnaast nog voor de gewone ziekenverpleging. Maar haar bijzonderheid 
zat ‘m niet in de diploma’s, maar in hoe ze omging met de mensen om haar heen. En of ze nou omging met 
mensen en kinderen vanuit haar beroep, of dat ze je op straat tegenkwam, in de kerk, op het koor, bij Passage, het 
kerkasiel, of in het Roosevelthuis, voor haar gold eigenlijk maar één ding: ze was er voor je met haar onverdeelde, 
én onbevooroordeelde, aandacht. En zo gaf ze je het gevoel dat je gezien en gehoord was. Durkje leefde met 
aandacht, voor de mensen om haar heen, voor de schepping, de planten, dieren en insecten in haar tuin en haar 
omgeving, en zo zag ze wie of wat haar bijzondere aandacht en zorg nodig had. 
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In de dienst zongen we liederen die Durkje zelf al op een briefje had geschreven voor haar afscheid. De tekst die 
we erbij kozen kon eigenlijk geen andere zijn dan “alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van 
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” uit Matteüs 25:40. Jezus vraagt van ons geen inspanningen 
die bijzondere gaven of talenten vereisen. Ieder heeft iets om in te zetten voor het Koninkrijk van God: hele 
gewone dingen eigenlijk, als het delen van je brood, je water, je gastvrijheid, je huis, je kleding en je tijd. Maar 
tegelijkertijd zijn het moeilijke dingen. Want het vraagt een houding van ons die niet natuurlijk is: afzien van 
jezelf en je eigen behoeften, en werkelijk zijn bij de ander die hulp nodig heeft. Durkje heeft laten zien wat echt 
dienen is: geen berekening, maar eenvoudigweg ingaan op het beroep dat een mens op je doet.  
 
Terwijl we het lied “Von guten Mächten wunderbar geborgen”(NLB 511) hoorden op de beamer, werden er 7 
kaarsen aangestoken door vertegenwoordigers van 7 groepen waar Durkje mee verbonden was (al waren het er 
veel meer). Van de “groep” familie t/m de groep vrouwen van het AZC uit Burgum, die met een grote 
afvaardiging naar het afscheid waren gekomen. Zeven kaarsen als symbool voor het licht van Christus dat Durkje 
in haar leven heeft verspreid onder velen. 
Hoe verdrietig haar einde ook was, we zijn blij dat we weten dat Durkje nu is “Geborgen in Gods liefde”(tekst 
rouwkaart).  
 
Moge de gedachtenis aan Durkje, haar neef René, nicht Marianne en verder familie, en ons allen tot troost en tot 
inspiratie zijn. 
 

Ds. M. Stougie – de Wit 
 
 
Ingekomen mail 

 
De chauffeur die betrokken was bij het ongeval van Durkje is, net als wij allen, erg aangeslagen door wat er 
gebeurd is. Zijn vriendin en de baas van het bedrijf waarvoor hij reed waren aanwezig bij de dienst van afscheid. 
Toen we na afloop hoorden dat het erg slecht met hem ging, is het initiatief genomen om hem en zijn vriendin na 
de dienst van 7 januari de kaart van Jan-en-alleman te sturen als blijk van medeleven van onze kant. Naar 
aanleiding van die kaart kregen we het volgende mailtje terug.   
 
 
Lieve mensen van Eastermar, 
Wij zijn diep onder de indruk en dankbaar voor jullie steun bij hetgeen ons is overkomen. We vinden het 
verschrikkelijk wat er is gebeurd en hopen dat we het uiteindelijk een plekje kunnen geven. Voor ons was mevr. 
Brander een onbekende, maar inmiddels hebben we haar namens u allen leren kennen als een vrouw die voor 
iedereen klaar stond en we vinden het zo erg dat haar leven op zo'n manier heeft moeten eindigen. Daar zijn geen 
woorden voor. De warmte en steun van jullie geeft ons kracht om dit te helpen verwerken. Wij zijn er nog steeds 
helemaal van ondersteboven. Aangezien mijn vriend Gerard zelf de woorden niet kan vinden, schrijf ik namens 
hem. Wij danken u nogmaals diep uit ons hart voor uw lieve kaart. 
 

Er is een ster geboren 
Uit liefde van de mens 
Voor iedereen te stralen 
Voor haar zelf bijna geen wens 
 
Voor iedereen tijd en aandacht 
Een ander ging altijd voor  
Door een noodlottig ongeval 
Nu in een engelen koor 
 
Elke nacht is daar die ster nu 
En denken we aan haar 
Het leven zal nooit hetzelfde zijn 
Door het verschrikkelijke ongeval aan het einde van het jaar 
 

Groeten Gerard en Stella 
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In Memoriam 
 

 8 januari 1930        31 december 2017 
 

Beitske Brouwer-Leenstra 
 
 

 ‘Yn myn Heite hûs binne gâns keamers, as dat net sa wie, soe Ik it jimme wol sein hawwe; Ik gean der hinne, om plak foar 
jimme klear te meitsjen’ (Joh.14,2) 
 

Beitske Leenstra werd op 8 januari 1930 geboren in Eastermar. Het gezin van Cornelis Leenstra en Grietsje 
Leenstra-Kampen telde zes kinderen: drie jongens en drie meisjes. Beitske was het tweede kind in dit gezin. Het 
gezin kende grote zorg. Op 8 jarige leeftijd is er een jongetje overleden aan een ernstige ziekte. Daarna kwam er 
nog een meisje, Annie. Zij had het Syndroom van Down. Velen in Eastermar zullen haar hebben gekend met haar 
vrolijke lach. Een andere zus van Beitske overleed al op 28 jarige leeftijd; zij liet vier jonge kinderen achter. Dit 
alles heeft gemaakt dat het gezin van Cornelis en Grietsje veel verdriet heeft gekend.  
 

Toen Albert en Beitske trouwden, kwamen ze in een klein houten huisje in het dorp te wonen. Samen zetten ze 
een landbouwmechanisatiebedrijf op. Albert werkte op het land en Beitske nam de telefoon op. Na ongeveer vier 
jaar werd er een huis gebouwd aan de Grutte Hoarnst. Albert en Beitske kregen vijf kinderen: Griet, Rienk, Janny, 
Cor en Wieke. Het ging goed met het gezin. Toen de kinderen het ouderlijk huis verlieten, kwam er meer tijd 
voor Albert en Beitske samen. Ze hebben samen nog mooie reizen kunnen maken. Ook waren zij de eersten die 
als echtpaar in de kerkenraad kwamen in Eastermar. Op 27 juli 2000 is Albert Brouwer na een ernstige ziekte 
overleden. Dat was voor Beitske een grote schok. Ze moest alleen verder. Ze vulde haar tijd met het afleggen van 
bezoekjes en het voeren van telefoongesprekken. Zo was zij anderen tot steun. Op 31 december half elf in de 
morgen is Beitske zelf in alle rust overleden in haar huis aan de Grutte Hoarnst 19a.   
 

Op zaterdagmorgen 6 januari, was de dankdienst voor haar leven in de Hege Stins. We hebben daar boven-
staande tekst uit het evangelie van Johannes gelezen. De woorden ‘ Yn myn Heite hûs binne gâns keamers’, die 
ook centraal hebben gestaan bij het afscheid van haar man Albert Brouwer, vertellen ons hoe belangrijk de 
kerkelijke gemeente van Eastermar voor haar was. ‘Dat it Heite hûs ek keamers bûten Eastermar hat’, heeft ze 
leren inzien in haar leven. De laatste keer dat ze in de Hege Stins de dienst bijwoonde, was vlak voor Kerst. De 
liederen die het koor in de dienst heeft gezongen, hebben haar gedragen... de Kerstdagen door. ‘No is se thús by 
har Himelske heit’.  
 

Ds. F.F. Fink 

Bloemen als groet 

 
03-12: Mevr. A. Hogendorp   
10-12: Fam. M. de Vries   
17-12: Fam. R. de Boer    
24-12: Mevr. D. Lok-Walda   
25-12: Fam. W.M. Stougie   
31-12: Dhr. K. van der Velde   
07-01: Mevr. M.P. Fokkema-de Koe  
14-01: Fam. P. Bron    

 

Verjaardagen in de maanden januari en februari 
 
24-01: Mevr. D. v.d. Velde-v.d. Veen  84 jaar   
26-01: Dhr. W. Veenstra   82 jaar   
01-02: Mevr. M. Heidbuurt-Bethlehem  83 jaar   
14-02: Mevr. J. Kuipers-Jansma  92 jaar   
14-02: Mevr. P. Hogendorp-Leenstra  79 jaar   
 

 
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
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Huwelijksjubileum 

 
De komende periode hoopt het volgende echtpaar hun huwelijksjubileum te 
vieren: 

 
Op 12 februari zijn Freerk en Rinskje Kootstra-Dijkstra, 25 jaar getrouwd, 
 

Bruidspaar van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
 

 

Geboortebericht 

 
Een begin van nieuw leven 

Zo mooi en klein. 
Het is niet te omschrijven 
Hoe blij wij met jou zijn 

 
Gerben Postma en Riemkje Algra laten weten dat zij dankbaar en blij zijn 
met de geboorte van hun zoon Auke Simon Postma. 
 
Auke is geboren op 27 december 2017. 
 

Van harte gefeliciteerd met Auke en Gods zegen bij de opvoeding. 
 

 
Leaf lyts berntsje, tear en bysûnder 

troch God oan ús tabetroud, 
dit grutte wûnder 

 
Johan en Corrie Snip laten weten dat zij dankbaar en blij zijn met de 
geboorte van hun zoon en broertje Jelle Johan, roepnaam Jetze.  
 
Jetze is geboren op 8 januari 2018. 
 

 
 

Meeting Point 
 
Na een maand van rust en bezinning gaan we weer verder met de Meeting Point 
samenkomsten.  
 
Op 21 januari en 18 februari bent u en ben jij weer hartelijk welkom.  

• Om 11.00 uur is er toch koffie en thee dus daar sluiten we mooi bij aan.  

• Om 11.30 uur een dienst met onderling gesprek en daarna een maaltijd.  
 
Kom gerust eens kijken en meepraten; de onderlinge ontmoeting staat voorop en de ontmoeting met God. Ook 
op kinderen en tieners wordt gerekend! Wil je ook graag meedenken over de invulling van deze diensten, dan 
horen we dat graag!! 
 

Namens team Meeting Point:  
Gera, Jan Willem, Gabe,  

Alexandra, Marijke, Willem, 
 Martina 
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Ontmoetingsavond/Groothuisbezoek 
 
 “Bezinning over onze beleving en viering van het Heilig Avondmaal” 

 
Inmiddels is het al een paar jaar geleden dat er groothuisbezoeken in 
de wijken zijn geweest. Dat willen we als Pastorale Raad graag weer 
oppakken. We doen dat alleen op een wat andere manier dan voor-
heen. Dat kostte namelijk erg veel tijd voor de ouderlingen terwijl de 
belangstelling steeds minder werd. Tegelijkertijd hebben we gemerkt 
dat een aantal bezinningsavonden wel erg in trek is. Zo was er grote 
belangstelling voor de twee avonden vorig jaar waarin het ging over 
het leven na de dood. 

 
Daarom willen we het deze keer zo doen dat we de groothuisbezoeken in twee keer doen in de Hege Stins. U 
kunt zelf kijken welke avond u het beste past; het is de bedoeling dat u één keer komt. Bovendien komt u dan ook 
eens in gesprek met de mensen van andere wijken. In feite zou je dus kunnen spreken van één héél groot 
groothuisbezoek. Maar eigenlijk is het een “ontmoetingsavond”. Op deze avond komen 3 belangrijke aspecten 
van het samen gemeente-zijn aan bod: ontmoeting, bezinning en onderling pastoraat.  
 
Het thema van deze avond zal zijn: “De beleving en viering van het Heilig Avondmaal”. 
Afgelopen najaar is er op de generale synode gesproken over het avondmaal. De notitie “De maaltijd van de 
Heer” is aanvaard met de bedoeling de bezinning en het gesprek erover in de gemeenten te stimuleren. Dit heeft 
alles te maken met de ervaring dat niet alleen in Eastermar, maar in veel gemeenten de viering van het Heilig 
Avondmaal onder druk staat. Wat betekent het Heilig Avondmaal eigenlijk? Welke plek heeft het in de 
gemeente? Waarom beleef ik er zo weinig aan? Waarom blijven mensen weg? Dat zijn zo wat vragen die dan 
naar boven komen. 
 
We willen met elkaar op een ontspannen manier in gesprek over onze eigen beleving (of het gebrek daaraan), en 
gaan na de pauze kijken welke vormen van vieren er zijn en wat ons daarin aanspreekt of juist belemmert.  
Graag nodigen we u daarom uit op: 
 
Donderdag 25 januari of woensdag 7 februari in de Hege Stins: 

19.45 uur : Inloop met koffie en thee 
20.00 uur : Inleiding, gesprek in groepjes, pauze, gesprek 
22.00 uur : Afsluiting 
 
We hopen op een grote opkomst, jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk meelevend.  
 

Mede namens alle ouderlingen en pastoraal medewerkers, 
Trude Wagenaar, Tjallie Tillema en Ds. Wim en Martina Stougie 

 

Gespreksgroep/belijdeniscatechese voor twintigers (en jonger of ouder) 
 

Zo rond je twintigste gebeurt er van alles in je leven. Nieuwe opleiding, studie, baan, 
relatie, los van thuis. Er zijn dingen die je meeneemt van je opvoeding en dingen die je 
(eindelijk) achterlaat. Als je gelovig bent opgevoed, dan is ook de vraag wat je daarmee 
gaat doen. Geloof je wel, of denk je, daar zou ik nog weleens over door willen praten?  
 

Graag zou ik met jullie het gesprek aan willen gaan. Als je niet meer gelooft en misschien zoekend bent, of 
misschien wel als je erover denkt belijdenis te gaan doen. Het zou mooi zijn als we een tijdje met elkaar kunnen 
optrekken om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Al voor dit bericht verschijnt, is er inmiddels al een klein 
groepje waar we binnenkort mee samenkomen. Je bent dus niet alleen! Maar het zou mooi zijn als er nog meer bij 
kwamen. 
 
Heb je belangstelling, doe me dan een appje, dan zoeken we met elkaar naar een geschikte eerste avond ergens in 
eind januari/begin februari. 
 

Martina Stougie – 06 27357846 
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Film kinderpardon 
 
Graag zou ik met u Fleur op'e flecht bekijken. Een indringende documentaire van een half uur over het kinder-
pardon, gemaakt voor Omrop Fryslân. Met een kop koffie of thee erbij praten we dan even door. U bent welkom 
op zondagavond 21 januari om 20.00 uur in het Jeugdhonk. 
 

Ds. W.M. Stougie 
 

Passage 
 
Beste Passagevrouwen, 
We zijn het nieuwe jaar begonnen met de Nieuwjaarsgroet bij Loltsje van der Zee. 
 

Jaarvergadering: 
Wanneer : Donderdag 25 januari 2018 
Tijd  : 19.45 uur 
Waar  : De Hege Stins 
 

Deze avond zal verzorgd worden door eigen leden! Kom allemaal!!! 
 

De februari Passageavond staat gepland op: 
Wanneer : Donderdag 22 februari 2018 
Tijd  : 19.45 uur 
Waar  : De Hege Stins 
Spreeksters : Mevr. G. Spijkerman en mevr. R. Boer.  
Mevr. Spijkerman vertelt over suïcide. Mevr. Boer heeft hierover een boek geschreven dat gekoppeld is aan het 
persoonlijke verhaal van mevr. Spijkerman.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd, ook gasten zijn altijd welkom!! 

 

Vriendelijke groet, Bestuur Passage 
 

Alpha Team Eastermar 
 

Beste gemeente loten…euh leden; 
De laatste tijd vroeg men mij steeds of ik ook loten had…………..elke keer antwoordde ik dan dat ik het beste lot 
had van iedereen. Ik zei dan dat ik het geloof in Jezus Christus had en daar door het eeuwige leven. Wat wil een 
mens nog meer. 
 
Wij als Alpha team Eastermar gaan samen met de PKN- gemeente Kootstertille weer een Alpha cursus opstarten. 
Wij beginnen weer, als God het wil, op 29 januari met de kennismakingavond. Op deze avond kan en mag 
iedereen komen die wel wil weten wat deze cursus inhoudt. Niets is verplicht om dan ook mee te doen na deze 
avond. Alles is vrijblijvend. De cursus is principe gratis, wel wordt er voor het eten en het weekend een kleine 
bijdrage gevraagd. Mocht u dit financieel niet trekken dan worden alle kosten door de organisatie betaald. Ook 
krijgt iedereen een gratis cursus boek. 
 
Wat doen we zo al: 
We komen rond 19.00 uur bij elkaar en eten gezamenlijk. Daarna een inleiding van ongeveer een half uurtje, door 
een spreker. Na de inleiding koffie en daarna gaan we in kleine groepen uit elkaar om over het besproken 
hoofdstuk te spreken. In ongeveer 11 maandagavonden en een weekend gaan we verschillende onderwerpen 
behandelen van ons geloof. Voorbeeld; wie is Jezus en waarom moest Jezus sterven aan het kruis of is er meer en 
wat is de zin van het leven. Ook onderwerpen als geneest God nog steeds of hoe kan ik het kwade weerstaan. 
Kortom een zeer gevarieerd programma dat u alles vertelt over het christendom en waar u uw kennis en geloof 
kunt opfrissen. Een uitdaging die u niet kunt laten schieten. 
 
Gods zegen toegewenst en tot 29 januari 
Opgave via Gabe Taekema 06-53773559 
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Kerkbalans 2018 
 
Drie kerkgenootschappen, waaronder de PKN, doen al sinds 1973 een beroep 
op hun leden voor een financiële bijdrage. De kerk kan alleen bestaan dankzij 
de actie kerkbalans en wat u hiervoor kunt en wilt geven. Wist u dat dit de 
grootste inzamelingsactie van het land is?  
 

Voor de campagne van 2018 is het thema: ‘Geef voor je kerk’ 
 

De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018. 

 
In de week van 21 januari valt ook in Eastermar weer de brief voor Kerkbalans bij u op de mat. Uw financiële 
ondersteuning is hard nodig! 
 
Doe alstublieft mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier is. In de week van 28 januari komt er 
een vrijwilliger bij u langs on het formulier op te halen. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
 

Het college van Kerkrentmeesters 

 

Orgelconcert in de Hege Stins 
 

Rienk Brouwer, Nico Brouwer, Sebastiaan Schippers, Truus de Vries en Rob Faltin (viool en trompet) geven 
zondag 4 februari om 15.30 uur een benefietconcert voor het orgel. 
 

Tijdens dit concert wordt de Cornet 3 – sterk feestelijk in gebruik genomen. De cornet is in december geplaatst en 
klinkt prachtig. Wat betreft de blaasbalg: de subsidie is rond en deze zal in de loop van 2018 gerestaureerd 
worden. 
 

Aan het einde van het concert is er een collecte voor het orgel. 
 

Namens het college van kerkrentmeesters, 
Theo Smits 

 

NBG 
 

 
Geeft u een bijbel aan een gevangene? 
De Bijbel betekent veel voor gevangenen in Suriname. Zo kunnen ze kennismaken met een nieuw, ander leven. 
Daarom geeft het NBG bijbels aan gevangenen die geraakt zijn door de bijbelse boodschap. Steun vandaag nog 
ons project ‘Bijbels voor gevangenen in Suriname’. Enige tijd geleden was directeur Rieuwerd Buitenwerf van het 
NBG op werkbezoek in Suriname. Daar sprak hij onder meer met (ex-)gevangenen. In hun verhalen klonk door 
dat Surinamers worstelen om het hoofd boven water te houden. Ze ondervinden dagelijks de gevolgen van 
inflatie, onverwachte prijsstijgingen en een wankel politiek en economisch systeem. 
 
Kennismaken met de Bijbel 

Maar Buitenwerf zag ook met eigen ogen wat de Bijbel kan doen voor mensen die verkeerde stappen gezet 
hebben in hun leven. Bijvoorbeeld voor ex-gevangene Ortwin Gordon Bispham. Hij leerde in de gevangenis 
bidden en Bijbel lezen. Dit veranderde zijn leven. ‘Altijd was ik the man geweest. Nu was daar ineens iemand die 
zoveel groter is dan ik. ’Ook Cush Philbert maakte in de gevangenis kennis met de Bijbel. De Bijbel hielp hem om 
doel en richting te vinden. 
 
Bijbels voor gevangenen 
Het NBG geeft in Suriname aan gevangenen zoals Ortwin en Cush een bijbel, zodat ze kennismaken met een 
nieuw, ander leven. Voor € 10,- maakt u het mogelijk dat er een bijbel gebracht wordt naar in een gevangenis. 
Inclusief de vaak lange reis ernaartoe. Helpt u mee? 
 

NBG afdeling Eastermar 
 
 

https://www.bijbelgenootschap.nl/ortwin/
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Verkiezing van nieuwe ambtsdragers 
 

Binnenkort is het weer tijd voor de verkiezing van nieuwe ambtsdragers: Loltsje van der Zee, Etsje van Manen, 
Marten Hospes, Pietsje van der Velde, Janke Hamstra, Jikke Frankes, Jannie Kamminga en Beitske Kloosterman 
zijn aftredend en stoppen. Klaas Land en Rieneke Visser blijven nog een jaar doorgaan. Met de 2 vacatures die er 
nog waren zijn we al met al op zoek naar 10 mensen. 
 
In deze Paadwizer zitten aanbevelingsformulieren bijgevoegd. U wordt verzocht deze na invulling te 
retourneren. Vergeet hierbij niet dat wij een heleboel jongere mensen in onze gemeente hebben die uitstekend 
capabel zijn voor een dergelijke functie. Naar aanleiding wat we besproken hebben op de gemeenteavond heeft 
de kerkenraad besloten dat ook doopleden actief en passief stemrecht hebben.  
 
De kerkenraad realiseert zich dat vele niet kerkenraadsleden reeds veel werk verzetten binnen onze gemeente. 
Mocht het echter zo zijn dat ook u in beeld komt om een vacature te vervullen zeg dan niet te snel nee. Met elkaar 
moeten wij onze gemeente draaiende houden. Als u welbewust lid bent van onze PKN gemeente te Eastermar 
dan houdt dat tevens in dat een ieder zoveel als mogelijk is zijn steentje bijdraagt. 
 
De kerkenraad rekent op u! 
 
Graag het aanbevelingsbriefje uiterlijk zondag 4 februari inleveren via de collectezak of bij de scriba of 
brievenbus Torenlaan 12.  
 
Een actueel ledenbestand kunt u aanvragen bij de scriba (scriba@pgeastermar.nl) of Wendy Keizer -Wijma 
(w.w.wijma@hetnet.nl)  
 
Tevens ligt er een exemplaar ter inzage in de Hege Stins. 
 

Opbrengst oliebollenactie 2017 
 

 
Een spetterende opbrengst van maar liefst € 900,00!! 
Dank aan allen die hebben verkocht, gekocht en opgegeten. 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

Verslag van de Kleine Kerkenraad op 18-10-2017 
 
Na welkom door de voorzitter opende ds. Martina Stougie de vergadering met het lezen van “Tel uw 
zegeningen”. Vaak gaan wij ervan uit dat wanneer we dankbaar zijn, we dan gelukkig zijn. Eigenlijk is het 
omgekeerde waar; als je gelukkig bent, ben je dankbaar. Na de toelichting hierop gaat zij ons voor in gebed.  
Vanaf heden wordt besloten dat notulen van alle geledingen worden toegestuurd naar de grote kerkenraad.  
Voorzitter geeft aan dat woensdagavond 1 november dankstond wordt gehouden. Ook wordt besloten om de 
gemeentevergadering te houden op 15 november a.s. 
 

De diensten van 10, 17 en 24 september en 1, 8 en 15 oktober worden besproken. Veel bijzondere diensten, welke 
alle goed zijn verlopen. 
Verslag van de vorige vergadering werd besproken en goedgekeurd. 
Verslagen geledingen zijn toegelicht door de afgevaardigden en goedgekeurd. 
 

Kerkrentmeesters; Klaas Dijkstra legt uit dat de penningmeester van de Paadwizer een behoorlijk tekort heeft. 
Men zou vanaf 2018 een betaald abonnement kunnen invoeren. Men zou ook in zee kunnen gaan met “de Zalige 
Zalm”, welke een digitaal kerkblad samenstelt. Besloten wordt dat dominee Martina Stougie en Klaas Land 
opnieuw met de redactie zal gaan praten over een oplossing. Later zal een betaald abonnement worden 
besproken.  
 

Het regionaal college heeft gesommeerd om de jaarrekeningen per omgaande in te leveren. Klaas Dijkstra stelt de 
kerkenraad voor om twee kascontroleurs te zoeken. Na controle kunnen de jaarrekeningen dan worden 
opgestuurd. Voorzitter zal hiervoor Jan Koonstra en Sjouke Duinstra benaderen.  

mailto:scriba@pgeastermar.nl
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Zij zullen zelf een afspraak moeten maken met Klaas Dijkstra. Hetzelfde zal waarschijnlijk ook voor de diaconie 
gelden, maar Jan Boersma weet niet of zij ook een brief hebben gekregen. Klaas wijst de vergadering erop, dat er 
een overschot op genoemde jaarrekening is van € 20.000,00 en zou deze graag gebruikt zien voor 
gemeenteopbouw o.i.d. hierover moeten we nadenken en met voorstellen komen. Wordt een punt voor de 
volgende vergadering.  
 

Jeugd; hier zijn geen notulen van binnengekomen, maar medegedeeld wordt dat Grietsje de Jong Schoolstraat 1 
zich beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdraad. 
 

Tine deelt mee dat er op 20 december a.s. er weer een kerstmaaltijd wordt georganiseerd voor ouderen en 
alleenstaanden.  
 

Klaas Dijkstra sluit deze vergadering met dankgebed. 
 

De scriba’s, Nico en Tine Hoekstra 
 

Gebedskring 
 

Wanneer : Op woensdag 31 januari, op 14 en 28 februari en op 14 en 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. 
 

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):  
26 januari  20 april  13 juli 
23 februari  18 mei     
23 maart  15 juni    
 

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 
 

Jaarlijkse dropactie Christelijk Jeugdwerk Eastermar 
 
Op vrijdag 9 februari aanstaande kunt u vanaf 14.00 uur onze enthousiaste jongeren aan de deur verwachten 
voor onze jaarlijkse dropactie. Zij gaan het dorp in om zakken drop met hartjes te verkopen. Eén zakje kost € 3,00 
/ 2 zakjes kosten € 5,00.  
 
De opbrengst van deze actie komt helemaal ten goede aan het Christelijk Jeugdwerk Eastermar. Dus verwen 
uzelf met een zak lekkere drop met hartjes en steun zo ons jeugdwerk! Namens onze jongeren alvast hartelijk 
bedankt voor uw bijdrage!!  

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

Volgende data sosjaal miel: 

• 12 februari 

• 12 maart 

 
 

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 

 

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 
 

Van de Israël gespreksgroep 
 
In november en december hebben wij weer een lezing van Ds. Henk Poot kunnen organiseren. Deze keer ging het 
over Jozef, Jezus en Israël. De opkomst was naar tevredenheid, gemiddeld 35 à 40 mannen en vrouwen. Daarvan 
waren elke keer ongeveer 10 mensen uit onze gemeente. Dominee Poot had weer een geweldige uitleg. Het was 
erg leerzaam. Hoe geweldig mooi is het woord van God. 
 

mailto:loketeastermar@gmail.com
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Het zit namelijk zo; Jozef is eigenlijk een messiaanse afspiegeling van het verhaal over Jezus. Noem het maar een 
voorbode van het heils verhaal van het evangelie. Jozef de geliefde zoon van zijn vader, wordt verkocht door zijn 
broers, Juda en Simeon, voor 20 zilverstukken als slaaf. Volgens de Joodse verhalen voor 30, ze hielden 10 voor 
zichzelf en deelden de rest met de andere broers. Jozef belandt uiteindelijk zonder schuld in de gevangenis. Na 
drie jaar wordt hij eruit gehaald door de farao zelf en verhoogd als onder koning van Egypte. Daardoor redt Jozef 
zijn familie en de wereld van de hongerdood. 
 
Jezus is de geliefde Zoon van God de Vader. Hij wordt door een van zijn discipelen verraden, Judas of ook wel 
Juda genoemd, voor 30 zilverstukken. Jezus noemde zijn discipelen broers. Waren er twaalf. Uiteindelijk wordt 
Jezus tot de dood veroordeeld en is 3 dagen in het graf geweest en is daarna opgestaan en door God de Vader 
verhoogd. Jezus mag naast God op zijn troon zitten. De broers herkennen Jozef niet. Hij ziet eruit als een 
Egyptenaar. Jozef maakt zichzelf uiteindelijk bekend en sluit zijn broers in zijn armen. Dan zien zij dat het Jozef is 
en worden bang, maar Jozef stelt hun gerust en belooft te zorgen voor hun en hun familie. Als Jezus terugkomt in 
Jeruzalem zal hij zich aan Israël bekend maken en ze zullen Hem herkennen en accepteren als hun Koning en 
Messias. Jezus zal dan geheel Israël redden. Zacharias 12:1-14. 
 
Gedetailleerde uitleg kunt u lezen in het boek van Ds. Henk Poot; Jozef een messiaanse geschiedenis. De 
volgende lezing van Ds. Henk Poot is op 21 en 28 maart en 4 april 2018. Wederom in ons kerkgebouw.  
 
Wij zien ernaar uit en ook naar uw komst broeders en zusters. Gods zegen toegewenst. 
 

Nico Hoekstra en Gabe Taekema 
 

Opbrengst collecten 
 

Datum  Kerk Onderhoud 
gebouwen 

Diaconie Kinderkerk Bijzonderheden  

12-11-2017 95,90 92,31 136,32   Binnenlands diaconaat 

19-11-2017 157,45 127,45 160,41  Missie Bijbelvereniging 

26-11-2017 216,31 174,25 254,52 49,10 Eigen gemeentewerk 

03-12-2017 123,69 150,25 184,23  Missionair werk en Kerkgroei 

10-12-2017 79,10 107,68 154,72  Binnenvaartpastoraat 

17-12-2017 158,15 120,75 202,70  Red een kind 

20-10-2017 55,32  55,33  Ouderen Kerstfeest 

24-12-2017 96,45 91,30 146,35  Actie Geloof, Hoop en Syrië 

24-12-2017 697,89    KWF Samenloop voor Hoop Eastermar 

25-12-20 17 114,64 128,05 156,98 63,33 Kinderen in de knel 

25-12-2017    159,45 KWF Samenloop voor Hoop Eastermar 
 

 

Namens het college van Kerkrentmeesters,  
Klaas Dijkstra 

 

Collecterooster / uitleg collecten 
 
Zondag 21 januari 2018:  Kerk in actie 
Op zondag 21 januari is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. Centraal staan de ruim 
1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige 
haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische 
ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders.  
Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselĳke Nederlandse gemeenten, waardoor 
de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelĳk meer gestalte krĳgt. Zoals in Zeist, waar de 
Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk. De opbrengst van de collecte is voor het 
werk van SKIN en voor andere oecumenische initiatieven in Nederland.  
 
Zondag 28 januari 2018:  Protestantse Kerk  - Catechese en educatie 

Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote  
zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn 
voor deze zoekers en twijfelaars.  
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Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de kerk? Volgend jaar start er bĳ het 
PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een twee-jarige opleiding waar predikanten en 
kerkelĳk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze 
worden ondersteund bĳ het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire 
Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrĳ-willigers tal van mogelĳkheden voor 
opleiding, bĳscholing en praktische trainingen op diverse terreinen.  
 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor training en toerusting van professionals en vrĳwilligers voor hun 
werk in de gemeente.  
 
Zondag 4 februari 2018:  Visserijslaven in Ghana naar huis 

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral 
jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit 
andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De 
kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters. Partnerorganisatie Challenging Heights 
bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische 
hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Helpt u ook mee? 
 
Zondag 11 februari 2018:  Protestantse Kerk  -  Missionair werk 

Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die 
samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Crosspoint is één van de eerste 
pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een 
gemeente waar ongeveer 250 mensen bĳ betrokken zĳn. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling 
van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met 
buurtbewoners zijn belangrijk. De contacten met statushouders in de wĳk is aanleiding om te starten met een 
nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders.  
 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pioniersplekken, die de Protestantse Kerk 
van harte ondersteunt.   
 
Zondag 18 februari 2018:  Collecte 40-dagentijd 
Met je kinderen op de vlucht 
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput 
zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. 
Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te 
beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met 
verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheids-
voorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle 
onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.  
 
Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen! 
 
Zondag 25 februari 2018:  Collecte 40-dagentijd 

Uit de schulden 
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra 
kwetsbaar. 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! 
 
 
 
 

Jeugdrubriek 



18 

 

 
Hallo allemaal,  
 
Laat de kinderen tot mij komen, alle alle kinderen. 
Laat de kinderen tot mij komen, niemand mag ze hind'ren. 
 
Dit liedje zingt vaak door mijn hoofd. Ik heb het op de lagere school in Rottevalle vaak gezongen en ik vind het 
nog altijd een prachtig lied. Toen ik een tiener werd, vond ik het niet meer zo'n leuk liedje. Ik was immers geen 
kind meer. Ik was een jongen. Of een jongeman. Geen kind meer. Of toch wel? 
 
Inmiddels ben ik een veertiger, en verlang ik soms om weer lekker kind te zijn. Lekker opgaan in sport en spel. 
Uren spelen met Lego. Wegdromen bij de avontuurlijke verhalen van Arendsoog en Witte Veder. Daar is, als ik 
naar onze kinderen kijk, weinig aan veranderd. Uiteraard heeft ook bij ons de tablet zijn intrede gedaan en die 
was er in mijn tijd op de lagere school nog niet, maar ook onze kinderen lezen nog graag boeken. Gelukkig 
maar. Lezen. Spelen. Ontdekken. Avonturieren. Niemand mag jullie hinderen.  
 

Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, gaan ook voor hén open. 
Als ze aan een kind gelijk, bij mij binnen lopen. 
 

Gelukkig ben ik, net als jullie allemaal, een kind van God. Laten we, zoals Jezus ons heeft geleerd, lekker kind 
blijven. Voel jij je ook een kind van God?  
 

Namens de jeugdraad, 
Jan Willem Sietsma 

Jeugdouderling 
 
Nieuwjaarsontbijt 

De eerste zondag van het nieuwe jaar is voor de tienerkerk klas 1 en 2 gestart met een heerlijk nieuwjaarsontbijt. 
Het was een gezellig en lekker samenzijn. Een mooi begin van een nieuw tienerjaar. 
 

KingsKids 
Het afgelopen jaar zijn we met veel enthousiasme gestart met KingsKids. We kijken er als jeugdraad met veel 
plezier op terug en kijken met net zoveel plezier en enthousiasme uit naar de volgende KingsKids. Oproep: Ben je 
16 jaar of ouder en zou je ons bij de volgende KingsKids willen ondersteunen, dan doen we graag een beroep op 
jou. Alvast super bedankt. Top!  
 

Samenloop voor hoop 
Op 26 en 27 mei organiseren we in ons kanjerdorp Eastermar de samenloop voor hoop. Het is een bijzondere 
sponsoractie met mooie ceremonies waarbij kankerpatiënten eregast zijn. De bedoeling is om met een team 24 
uur lang achtereenvolgens te lopen (wandelen) waarbij je elkaar als teamleden kunt afwisselen. Wie van jullie 
wandelt er mee om geld in te zamelen ter bestrijding van kanker? Het zou mooi zijn als we vanuit de jeugd 1 of 
twee teams zouden kunnen samenstellen. Het wordt een geweldig en waardevol evenement. Dat wil je niet 
missen! Meer weten of team aanmelden? Stuur een appje naar Richtsje 06 46 44 28 21 
 

Wensen en ideeën 

Ben jij een gemeentelid van jonge leeftijd en heb je goede ideeën, wensen of opmerkingen betreffende ons 
jeugdwerk? Laat het ons weten en mail of app mij janwillemsietsma@gmail.com Whatsapp 06-25552832).  
Alvast super bedankt! 
 

Agenda: 
21 januari : Meeting Point. Thema: Vuur  18 februari : Meeting Point 
28 januari : KingsKids. Thema: Gierig of gul? 4 maart  : Tienerkerk klas 1 & 2 
4 februari : Tienerkerk klas 1 & 2   11 maart : Tienerkerk klas 3 & 4   
9 februari : Dropactie    18 maart : Meeting Point 
11 februari : Tienerkerk klas 3 & 4   25 maart : Tienerkerk klas 1 & 2 en KingsKids 
 
Voor meer informatie over activiteiten van het kinder- en jeugdwerk kijk ook op www.pgeastermar.nl 
 

mailto:janwillemsietsma@gmail.com
http://www.pgeastermar.nl/

