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Protestantse Gemeente Eastermar
Adres



Emailadres

E.M. Beimastrjitte 71
Schoolstraat 10
’t Hôf 90

06-2735 7846
472074
471792

martinadewit@planet.nl
loltsjevdzee@kpnplanet.nl
scriba@pgeastermar.nl

Topweer 19, Opende
‘t Hôf 49
Boskwei 3

06-14970621
471743
471679

willem_hofstede@hotmail.com
hospes.marten@gmail.com
driesentrude@agwagenaarveehandel.kpncloud.nl

Schoolstraat 4
Sytskelân 4
‘t Heechsân 4
Muntsegroppe 14
Ds. A.W. Buningwei 15
’t Heechsân 35
Blauhûskamp 3
Schoolstraat 17
Boskkamp 2

06-29210663
472209
471824
363659
472090
471965
471917
472531
471545

pytsjevdvelde@hotmail.nl
rienekevisser@kpnmail.nl
jankehamstra@gmail.com
anne.joeke@zonnet.nl
j.kamminga01@hetnet.nl
frankes.jikke@gmail.com
janewes48@hotmail.com
rinske04@outlook.com
j.tillema.1@hetnet.nl

E.M. Beimastrjitte 36

844422

janwillemsietsma@gmail.com

4
1
2

Sumarderwei 8
Kleine Hornstweg 6
Middelwei 1

354587
472191
364705

brouwer2000@hetnet.nl
d-veltman@live.nl
penningmeesterkrm@pgeastermar.nl

5
6
3

’t Hôf 20
Seadwei 7
Mw. De Rooweg 105,
9203 DS Drachten

472140
471622
471784

henkannema1947@hotmail.com
louschokker@hotmail.com
etsjevanmanen@upcmail.nl

471361
472194
358125
471214
471394
471429

remmeltboeing@live.nl
hendrik-kloosterman@hotmail.com
boersma.jan@hotmail.com
a.kramer42@chello.nl
bouwedejong@msn.com
bdevries0118@telfort.nl

06-14970621

koster@pgeastermar.nl

471437
471219

dieuwkelok@live.nl
jannie.elverdink@ziggo.nl

472031
471965
472066
471508
06-11347752
472141

l.geertsma@outlook.com
diaconiepkneastermar@gmail.com
w.w.wijma@hetnet.nl
j.koonstra@planet.nl
mail@pgeastermar.nl

Wijk
Kerkenraad
Ds. M. Stougie-de Wit (predikant)
L. v.d. Zee-v. d. Heide (voorzitter)
N. en T. Hoekstra-Twijnstra (scriba’s)
Wijkouderlingen
W. Hofstede
M. Hospes
T. Wagenaar-Spijkstra
Vacant
Pastorale medewerkers
P. van der Velde
R. Visser-Wiersma
J. Hamstra-Dijkstra
I. van der Heide-Jonker
J. Kamminga-Hamstra
J. Frankes-Westerhof
J. van Kammen-Westerhof
R. Kootstra-Dijkstra
T. Tillema-Steendam
Jeugdouderlingen
Vacant
J.W. en R. Sietsma-de Boer
Ouderling-kerkrentmeesters
K. Land (voorzitter)
N.A. Veltman
K. Dijkstra
Kerkrentmeesters
H. Annema
L.H. Schokker (secretaris)
E. Smits-van Manen

www.pgeastermar.nl

1b
2a
3a
4a
1a
2b
3b
4a
4b
5a
5b
6
6

Diakenen
R. de Haan (voorzitter)
1
Sytskelân 62
B. Kloosterman-v.d. Beek (secretaris)
2
B.R. Veltmanwei 17
J. Boersma
3
Boskkamp 8
H. Kramer-Zeilstra (penningmeester)
4
Blauhûskamp 23
W. de Jong
5
Sumarderwei 3
B. de Vries
6
Grote Hornstweg 13A
Koster
H. Hofstede-Schapelhouman
De Hege Stins  472141
Kinderkerk/Kinderoppas
D. Lok-Walda (kinderkerk)
’t Hôf 47
J. Elverdink-Reitsma (kinderoppas)
Torenlaan 34B
Boekhouding/Kerkelijk bureau/Kerkwebradio/Webmaster
L. Geertsma (boekhouder)
’t Hôf 10
E. Frankes (boekhouder)
’t Heechsân 35
W.W. Keizer-Wijma (kerk. bureau)
Seadwei 6
J. Koonstra (kerkwebradio)
B.R. Veltmanwei 19
E. Hoekstra (webmaster)
’t Hôf 57
Kerkgebouw De Hege Stins
Torenlaan 12 – 14
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
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missionairteameastermar@outlook.com

KERKDIENSTEN
Zondag 3 juni
11.00u. Ds. T.A. Huttenga
Burgum
11.00u. Tienerkerk klas 3 en 4
Ouderling van dienst:
H. Hiemstra
Collecten:
1. Zending over grenzen*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen
Rooster Kinderkerk:
Groep 1,2 en 3:
Hinke Sytske van Dijk
Linda van Dijk
Groep 4,5 en 6:
Siepie Kooistra
Hielke Tillema
Groep 7 en 8:
Henk van Dijk
Er is geen oppas aanwezig!!

Zondag 10 juni
Bevestiging Ambtsdragers
09.30u. Ds. W.M. Stougie
11.30u. Meeting Point
Ouderling van dienst:
N./T. Hoekstra-Twijnstra
Collecten:
1. Werelddiaconaat*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen
Rooster Kinderkerk:
Groep 1,2 en 3:
Ibrich Westerhof
Femke Merkus
Sietske Bijlsma
Groep 4,5 en 6:
Sonja de Boer
Maaike Jacoba Lok
Groep 7 en 8:
Dieuwke Lok
Er is geen oppas aanwezig!!

Zondag 17 juni
K.S.G.-dienst
09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit
09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2
Ouderling van dienst:
A. Atsma
Collecten:
1. Diaconaat*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen

Zondag 24 juni
Viering Heilig Avondmaal
09.30u. Ds. W.M. Stougie
Ouderling van dienst:
T. Wagenaar-Spijkstra
Collecten:
1. Rode Kruis; Jemen*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen
Rooster Kinderkerk:
Groep 1,2 en 3:
Froukje van der Veen
Groep 4,5 en 6:
Lamkje Bergsma
Janneke Geertsma
Groep 7 en 8:
Carla de Boer
Er is geen oppas aanwezig!!

Zondag 15 juli
09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit
09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2
11.30u. Meeting Point
Ouderling van dienst:
J.W./R. Sietsma-de Boer
Collecten:
1. Jantje Beton*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen
Rooster Kinderkerk:
Groep 1,2 en 3:
Lutske de Jong
Groep 4,5 en 6:
Siepie Kooistra
Hielke Tillema
Groep 7 en 8:
Jannie Elverdink
Er is geen oppas aanwezig!!

Zondag 1 juli
11.00u. Ds. G. Postma
Gerkesklooster
11.00u. Tienerkerk klas 3 en 4
Ouderling van dienst:
W. Hofstede
Collecten:
1. Met school naar de kerk*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen
Er is geen kinderkerk en oppas!!

Zondag 8 juli
Overstapdienst groep 8
09.30u. Ds. W.M. Stougie
Ouderling van dienst:
T. v.d. Sluis
Collecten:
1. Artsen Zonder Grenzen*
2. Kerk
3. Onderhoud gebouwen
Rooster Kinderkerk:
Groep 1,2 en 3:
Anita Huisma
Anneke de Boer
Groep 4,5 en 6:
Siepie Kooistra
Menno en Annet Westerhof
Er is geen oppas aanwezig!!

Er is geen Kinderkerk en oppas!!
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Van de redactie
Redactie:
Mevr. A. van Dijk

 471508

Tekstverwerking/lay-out:
Mevr. E. van der Veen

 471873

Bezorg(st)ers:
Mevr. L. Bergsma
Mevr. A. van Dijk
Mevr. A. de Haan
Mevr. J. Hamstra
Mevr. M. Hoogterp
Mevr. F. Jansma
Dhr. H. Poelstra
Dhr. H. van der Veen
Mevr. M.de Vries
Mevr. T. Wagenaar
Mevr. A. Westerhof

Adreswijzigingen en opgave abonnement via:
paadwizer@pgeastermar.nl
Drukwerk:
Drukkerij Van der Let


 471508
 471361
 471824

 471966
 471970
 472168
 471260
 471679
 472702

 0511 – 521106

Ontwerp voorblad:
Dhr. R. de Boer

Bijdrage
Bankrek.nr.

: € 15,00 per jaar
: NL54RABO 034.98.03.684
o.v.v. Bijdrage Paadwizer

Kopij op papier voor de volgende “Paadwizer”:
Inleveren voor of uiterlijk donderdag 5 juli 2018, 18.00 uur bij:
Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19.
Digitale kopij voor de volgende “Paadwizer”:
Insturen voor of uiterlijk donderdag 5 juli 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
Blikgroenten
Jam, pindakaas, hagelslag, margarine, e.d.
Koffie, thee, suiker
Blik vruchtencocktail
Appelmoes
Rijst, bloem, pannenkoekmix

Bruine bonen
Kapucijners
Snert
Soorten pasta (macaroni, spaghetti enz.)
Waspoeder
Shampoo, douchegel, douchezeep
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

Digitaliseren documenten betreffende de Paadwizer
Momenteel zijn de heren J. Osinga, I. Groenewoud en D.P.G. van der Horst bezig om alle documenten
betreffende de Paadwizer, die bewaard moeten blijven, te ordenen en te archiveren. Deze taak hebben de heren
Osinga en Groenewoud jarenlang verricht. Tijden veranderen en veel documenten worden nu digitaal bewaard
door dhr. van der Horst. Een verzoek vanuit het college van KRM aan de gemeenteleden die nog in het bezit zijn
van documenten, deze te mailen naar dhr. D.P.G. van der Horst. Mailadres: dpg.vanderhorst@chello.nl
Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters
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Meditatie
Uitrusten of Handen uit de mouwen!
“Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” Mattheüs 11:28.
Dit eigenlijk wel wat suikerzoete beeld van Christus staat in een kerk in
Kopenhagen. Volgens sommigen de mooiste die er ooit gemaakt is -het is meer dan
3 meter!-, maar smaken kunnen verschillen. Het verhaal erachter vind ik persoonlijk
veel mooier.

Bertel Thorvaldsen maakte veel beelden van de machthebbers in zijn tijd: Napoleon, paus Pius VII en zo nog wat
koningen en keizers. En volgens de opdrachtgever paste een beeld van Christus als machtige koning vast ook
goed in dat rijtje. En zo maakt Thorvaldsen een model van klei: Christus met het hoofd fier omhoog en de armen
triomferend in de lucht. Aangezien er geen plek meer was in zijn atelier, zette hij het model in de tuin, wat niet zo
snugger was, maar achteraf misschien wel een goddelijke ingreep. Want er kwam een zware mist opzetten en
mist en klei gaan niet zo goed samen. Maar toen Thorvaldsen de volgende morgen het beeld aantrof, viel de
schade mee. Het hoofd van Jezus was nu naar beneden gericht en de armen die als teken van macht naar boven
waren uitgestrekt, die waren nu naar beneden gezakt. Met de handpalmen iets gedraaid. Als een liefdevol
uitnodigend gebaar, zoals de tekst eronder het zegt “Komt allen tot Mij”. Toen Thorvaldsen het verzakte
kleimodel zag, riep hij uit: “Ik heb het! Zo moet het zijn!”. En zo beitelde hij zijn Christus uit in marmer.
Met Hemelvaart hebben we gevierd dat Jezus Koning is geworden en nu zit aan de rechterhand van God. Bij zijn
afscheid zei Jezus: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”, en vele Opwekkingsliederen zeggen dan
ook “de Heer regeert”. Maar ja, wat is dat voor macht? Is dat met het hoofd fier in de lucht en de armen
triomfalistisch in de lucht? Nou, zo is het niet. De macht van Jezus is een andere dan die van Napoleon, van
Trump, van Kim Jong-Un, of –dichterbij- van bisschop Eijk. Dat is aardse macht, gebaseerd op angst, op geweld,
op onderwerpen, op hebben. Jezus’ macht is precies omgekeerd. Hij keert zijn doorboorde handpalmen naar ons
toe en buigt Zijn met doornen gekroonde hoofd. Ook al is Jezus in de hemel en zit Hij op de hemelse troon, Zijn
macht blijft de macht van de gekruisigde. De macht van Jezus is de macht van de liefde. Hij wil zich aan ons
geven en het is een ieders vrije keuze om daarop in te gaan. Daarom gaan we ook nooit onder Zijn macht gebukt,
maar worden we er door bevrijd. Bevrijd om op zijn uitnodiging in te gaan en te kiezen voor Gods eindeloze
liefde.
En dat is ook het wonder van Pinksteren. Als we door de liefde van Jezus aangeraakt
zijn, dan kan het niet anders dan dat we het doorgeven. Niet met de armen triomferend
in de lucht, niet met de armen over elkaar, maar met de handen uit de mouwen. Hoe we
dat doen? Samen! Pinksteren wordt ook niet voor niks de geboorte van de kerk
genoemd. Nu Jezus’ lichaam in de hemel is, komt het aan op Zijn lichaam op aarde. Wij
maken met elkaar Jezus zichtbaar op aarde. Tenminste….. we maken er vaak een potje
van, maar we geloven dat Hij ons helpt, dat Hij ons troost en dat Hij ons aanvuurt. Door
Zijn Geest. Want zo is Jezus, via zijn volgelingen, wél aanwezig op aarde.
Laatst op de Charismatische Conventie van de CWN/CWJ hoorde ik een lezing van Shane Claiborne. Zijn boek
“Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)” had me al jaren eerder in de greep. Claiborne laat zien
in zijn leven dat het echt kan. Samen de liefde van Christus leven en delen, in de omgeving waar je woont. Samen
Christus’ lichaam op aarde zijn. Hij liet foto’s zien van alle wapens die ze hebben in de USA; meer dan er mensen
wonen! Zijn kerk- en leefgemeenschap houden zich ermee bezig om ze om te smeden tot tuingereedschap en
muziekinstrumenten. Wat een creativiteit, wat een power, wat een liefde! Dat is het vuur van Pinksteren!
Na Pinksteren is het kerkelijk seizoen wel zo’n beetje tot stilstand gekomen. Dat is jammer, want dan begint het
eigenlijk pas. Ik hoop voor onze gemeente dat u het er niet bij laat zitten. We hebben elkaar nodig, we hebben de
kerk nodig. Om het vuur brandend te houden en om het vuur door te geven. Om Jezus lichaam op aarde, hier op
onze plek, zichtbaar te maken. Om op creatieve wijze wegen te vinden om Zijn liefde uit te delen. Zomaar, in de
straat waar we wonen of op de plek waar we werken. Dienend. Met het hoofd gebogen en de armen en de
handen uitgestrekt naar een ieder die we tegenkomen. Net als onze Heer, verbeeld in marmer door Thorvaldsen.
Ds. M. Stougie – de Wit
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Bij de diensten
Op 3 juni om 11.00 uur!! gaat ds. Huttenga uit Burgum voor.
Op 10 juni is het een bijzondere dienst. Dan zullen we afscheid nemen van een aantal ambtsdragers en zullen er
nieuwe mensen bevestigd worden. Aangezien niet elke nieuwe ambtsdrager belijdenis heeft gedaan, zal er ook
in deze dienst door een aantal belijdenis van het geloof afgelegd worden voordat zij bevestigd worden. Ds. Wim
Stougie gaat in deze dienst voor.
Op 17 juni is er weer een KSG-dienst. Als voorganger staat ds. Martina Stougie op het rooster, maar waarschijnlijk neemt Gera Olsthoorn deze dienst geheel of gedeeltelijk over als stage-opdracht voor haar opleiding
godsdienst-pastoraal werk. Aangezien Gera zelf leerkracht is geweest op de Balsemyn zal dit vast helemaal goed
komen!
Op 24 juni is er een dienst met Avondmaal. Dit maal doen we de viering lopend. Ds, Wim Stougie is de
voorganger. We zijn blij dat hij na lange tijd weer een keer voorgaat in een avondmaalsviering.
Een van de vorige keren heeft ds. Martina aan de kinderen uitgelegd waarom we het Avondmaal soms
lopend vieren. Voor veel mensen was dat een eye-opener en werd ineens duidelijk dat we het
Avondmaal niet “nu eens zittend en dan weer lopend” doen alleen voor de afwisseling, maar dat er ook
een betekenis/reden achter zit. Zo werd de lopende viering ineens veel betekenisvoller. Hieronder
daarom nog maar een keer de uitleg. (officieel afkomstig uit een Protestantse wijkgemeente in
Rotterdam).
We lopen in een lange rij door de kerk, om een stukje brood te krijgen en een slokje wijn.
Het is één grote optocht. We “spelen” zo allemaal samen dat we onderweg zijn, en dat God ons onderweg in leven
houdt. Het is mooi dat de rij zo lang is. Je kunt je voorstellen dat alle mensen die er nu niet meer zijn, vóór ons in
die rij liepen, en de mensen die nog niet geboren zijn, komen na ons in de optocht, allemaal onderweg met God.
Want eigenlijk is heel je leven een soort onderweg-zijn. Het brood en de wijn van het Avondmaal laten zien, dat je
onderweg kracht van God krijgt en zijn liefde voelt. Het is ook een teken dat je welkom bent, als je aan het einde van
de weg thuiskomt bij God.
Op zondag 1 juli, na het dorpsfeest, begint de dienst om 11.00 uur. Voorganger is dan ds. G. Postma uit
Gerkesklooster.
Op 8 juli is er weer een bijzondere dienst. De kinderen van groep 8 van de kinderkerk zullen dan “overstappen” .
Ds. Wim Stougie is de voorganger.
Op 15 juli is ds. Martina Stougie de voorganger en op 22 juli ds. Lydia Veerman uit Oudega.

Verkiezing ambtsdragers
Rectificatie:
Bij de wisseling van ouderlingen en pastorale werkers is verzuimd te vermelden dat Pietsje van der Velde ook
aftredend is.
Namens de verkiezingscommissie
Nico en Tine Hoekstra

Gebedskring
Wanneer
Waar
Hoe laat

: Op woensdag 6 en 20 juni, 4 en 18 juli 2018
: In de consistorie
: 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.
P.S. In augustus is er geen Gebedskring i.v.m. de vakantietijd.
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Uit de pastorie
Velen hebben een hele drukke tijd achter de rug. Ik denk dan met name aan de jongeren die eindexamen hebben
gedaan. Bij ons was Lisa de eerste; zij heeft examen Havo gedaan aan de Havo-top in Burgum. Met hen en alle
ouders kijken we gespannen uit naar de uitslag. Verder is de Samenloop inmiddels geweest als het kerkblad
uitkomt. Bij het inleveren van de kopij zitten we er nog net voor. Veel mensen hebben een boel werk verricht om
dit voor elkaar te krijgen en de spanning ervoor hangt al een tijd in de lucht. Spanning over of het allemaal zal
slagen, maar ook spanning omdat we weer heel erg bepaald worden bij de ziekte kanker. Ik denk dat bijna
iedereen er wel direct of in de naaste omgeving mee te maken heeft of heeft gehad. Veel verdriet komt er (weer)
naar boven, maar wel heel bijzonder dat we het met elkaar op deze manier kunnen dragen. Bijzonder ook dat
Wim en ik (Martina) zijn gevraagd om het startschot te geven voor de loop. En heel bijzonder dat we dit beiden
mee kunnen maken.
Ondertussen ben ik bezig met mijn afscheidsronde in Raard/Bornwird en Foudgum. Afscheid nemen doet wel
een beetje pijn, ook bij dit afscheid, al zijn we nog steeds elke dag dankbaar dat we hier in Eastermar kunnen
blijven. Op 1 juli zal de afscheidsdienst zijn. Er was een grote groep uit Eastermar bij mijn intrede destijds. Ook
bij het afscheid is een ieder die dat wil, weer van harte welkom. De uitnodigingen zijn de deur nog niet uit, maar
bijgaand het stukje dat verscheen in het kerkblad van Raard c.a.
Met een vriendelijke groet, ook namens Wim, Martina Stougie

Afscheid Martina Stougie – de Wit van Raard-Foudgum c.a. en Hantum c.a.
Op 1 december 2013 werd Martina bevestigd als dominee van de Protestantse gemeente “Mei-inoar ien” RaardFoudgum c.a. en PKN Hantum c.a.. Samen met pastor G.H. Visser waren zij meer dan 4 jaar de motoren van de
beide gemeenten. Op 30 juni 2018 zullen ze beiden hun ambt in de gemeenten neerleggen. Pastor Visser gaat
vanaf 23 september met emeritaat. Martina gaat full time aan de slag in haar gemeente van Eastermar.
De afscheidsdienst van Martina zal gehouden worden op D.V. zondag 1 juli om 09.30 uur in de Marthakerk van
Raard. In deze dienst zal Martina zelf voorgaan. Na de dienst is er koffiedrinken en kan een ieder persoonlijk
afscheid nemen van Martina.

Bedankjes
We willen iedereen bedanken voor de vele belangstelling, door middel van kaarten en telefoontjes e.d. met onze
55-jarige trouwdag.
Bouwe en Pietsje

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die op één of andere manier aan ons heeft gedacht tijdens onze
ziekenhuisopname en bij onze thuiskomst. Het was hier één bloemenzee en de kaarten stroomden binnen. Ook
dank voor de vele gebeden en bezoekjes. Het heeft ons goed gedaan, we knappen langzaam weer op en we
hopen dat dit zo door gaat.
Met vriendelijke groet
Griet en Klaas Land

Bloemen als groet
22-04:
29-04:
06-05:
13-05:
20-05:

Dhr. K. Tillema
Klaas en Griet Land
Mevr. E. van Akker-v.d. Sluis
Dhr. F. Hamstra
Mevr. A. Benedictus-Veltman
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Verjaardagen in de maanden juni en juli
05-06:
06-06:
09-06:
15-06:

Mevr. R. Epema-v.d. Zee
Mevr. IJ. Oosterhof-Bijma
Mevr. T. Hamstra-Bakker
Dhr. E. Weidenaar

78 jaar
94 jaar
77 jaar
75 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!

Huwelijksjubilea
De komende periode hopen de volgende echtparen hun huwelijksjubileum te vieren:
Op 8 juni zijn Sytze en Wiesje Hoekstra-Veerman, 40 jaar getrouwd.
Op dezelfde dag (8 juni) zijn Fokke en Roelie v.d. Woude-Klijnstra, 45 jaar getrouwd.
Op 9 juni zijn Evert en Klaske Lijzenga-van Slooten, 40 jaar getrouwd.
Op 11 juni zijn Hedzer en Tite Bergsma-Reitsma, 55 jaar getrouwd.
Op 23 juni zijn Marten en Jellie Hospes-Nauta, 40 jaar getrouwd.
Op 26 juni zijn Bouke en Minke Kempenaar-Tinga, 60 jaar getrouwd.
Op 29 juni zijn Jan en Foke Reitsma-v.d. Heide, 40 jaar getrouwd.
Op 7 juli zijn Germ en Teikje Hietkamp-Vriesema, 25 jaar getrouwd.
Bruidsparen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!

Ontmoetingen rond het thema “Gelukkig ouder worden”
“Elk mens wordt ouder, daar ontkomt niemand aan. Dat gaat vanzelf. Maar of een
mens zich kan schikken in zijn ouder worden, hangt af van hemzelf. Het is een
hele kunst om op een goede manier ouder te worden”. Dat schrijft Anselm Grün,
de bekende monnik uit Münsterschwarzach in zijn boek “Gelukkig ouder
worden”. Hij bespreekt daarin onder meer over de kunst van het aanvaarden, het
loslaten en je verzoenen. Oud worden is niet alleen maar negatief. Maar het kan
ook een tijd van groei en rijpheid zijn, die nieuwe diepte geeft aan het leven.
Graag zou ik 3 middagen met u hierover in gesprek
gaan. In eerste instantie denk ik aan mensen van
boven de 65 jaar. Maar ook voor mensen die jonger
zijn kunnen, om wat voor redenen dan ook, die 3
thema’s van aanvaarden, loslaten en verzoenen van
belang zijn. Het is geen voorwaarde om het boek
zelf aan te schaffen of te lezen. Ik maak een
samenvatting en formuleer dan wat gespreksvragen. Uiteraard is er veel ruimte voor
uitwisseling, voor persoonlijke verhalen, koffie, thee en gezelligheid.
Ik hoop u te ontmoeten in de Hege Stins op:
• Donderdag 7 juni van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 21 juni van 15.00 tot 17.00 uur
Voor het gesprek beperk ik de groep tot 10 deelnemers. Gera Olsthoorn zal ook met ons meedoen in het kader
van haar stage pastoraal werk. Wilt u zich van te voren bij mij aanmelden?
Ds. Martina Stougie
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Meeting Point Hege Stins
Welkom!
Er is weer een Meeting Point op:
• 10 juni
• 15 juli
Hoe ziet een Meeting Point er uit? We beginnen met samen
zingen en daarna wordt een thema toegelicht. Vervolgens praten we door in kleine
groepjes. Daarna is er een vorm van gebed en de mogelijkheid om een kaarsje aan te
steken voor iemand. We sluiten af met soep en broodjes. Komt u ook?
Namens het voorbereidingsteam,
Gabe, Jan Willem, Marijke, Willem,
Martina, Alexandra en Gera

‘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:
• 11 juni

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):
• 15 juni
• 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
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Blijf ook naar de kerk komen
Hebreeën 10:24 en 25
“ Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en de goede dingen
blijven doen. Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer, en dat
is verkeerd. We moeten elkaar steunen, juist nu. Want de dag komt dichterbij waarop God gaat
rechtspreken over de wereld”.
1.

In de Bijbel staat nergens dat alleen als je tijd of zin hebt of “als het leuk is”, je naar de kerk hoeft te
komen om Gods Woord te horen en Hem de eer te bewijzen.

2.

Ik reken er vast op de dominee op de kansel te vinden, de kerkenraad op zijn plaats, de organist achter
het orgel, de koster en het beamteam op hun plek, en het zou mij zeer verbazen als zij thuisbleven omdat
ze geen zin of tijd hebben, of omdat ze het elke keer zo saai vinden.

3.

Blijf ik thuis dan moedig ik anderen aan ook thuis te blijven. Zo gaat er misschien veel zegen verloren
door mijn schuld.

4.

Door de week gaan we naar school, naar het werk, naar voetbal, korfbal of muziek. Zin of geen zin, leuk
of niet leuk. Verder laten we geen uitstapje, verjaardag of feestje aan onze neus voorbij gaan. Tijd of geen
tijd.

5.

Het lijkt erop alsof we vinden dat het geloof en het kerk gaan niet meer nodig is na 12 jaar. Maar hebben
juist de tieners het niet nodig dat ze de weg naar God gewezen wordt in deze verwarrende samenleving?

6.

Ik denk dat de Here God de meeste verontschuldigingen over het kerk gaan even beslist zal afwijzen als
die van Lucas 14 ver 18-21 (over de genodigden die allemaal smoezen hadden om niet naar de bruiloft te
komen).

7.

Ik blijf niet weg om Pietje die vooraan zit, of om Jantje die middenin zit, of om Keesje die achteraanzit, of
om de dominees die allemaal niet deugen.

8.

Maar…. ik kom omdat ik dat ooit beloofd heb en ik het zelf ook niet leuk vind belogen te worden.

9.

En bovenal kom ik om de Here God die het met mij ook telkens opnieuw wil proberen. Hij heeft altijd
“zin” en altijd tijd voor mij. 24 – 7 uren. Elke week, elke maand, elk jaar.

10. Ik kom naar de kerk omdat het niet om mij gaat, maar om God die mijn Schepper en Verlosser is. Om
Hem de lof te brengen en te danken voor wie Hij is. De kerkdienst is geen dienst aan mij, maar dienst aan
Hem.
11. Ik ga naar de kerk ter plaatse, omdat de Here God mij roept op de plek waar ik gesteld ben. De
christenen van Korinthe woonden ook niet in Galatië, en die van Rome niet in Tessalonica.
12. Zit de kerk vol hypocrieten? Nee hoor…… er kan er altijd nog wel eentje bij! Van harte welkom; ieder
mag komen zoals ie is.
Martina Stougie

(origineel van Sipke van der Land, aangepast en bewerkt)

SamenLoop voor Hoop Eastermar
De Samenloop is geweest en het was goed. Wat een voorbereiding. Wat een inzet van zoveel
mensen. Met 17 teams, vrijwilligers en organisatie is geld bij elkaar gebracht. Een onvoorstelbaar bedrag als je bedenkt hoe groot (of klein) de groep eigenlijk was: 70.000 euro. Dat is
een hele steun voor het kankeronderzoek. Gelukkig was er ook veel ruimte voor beleving.
Mooie muziek, goede woorden, de kaarsenceremonie o.l.v. dorpsgenoot Rienk Vlieger, de
kaarsenzakken met dankbare, verdrietige en intense gedachten. Het duizelt me eigenlijk nog steeds een beetje.
Met liefde is er ook voor de eregasten gezorgd: voor hen die genezen zijn en voor hen die er midden in zitten. Dat
was goed. Al met al voelen we ons denk ik allemaal ook wel een beetje grûtsk op ons dorp: we hebben met elkaar
op een geweldige manier de handen uit de mouwen gestoken en ook nog eens samen verdriet gedeeld en
gedragen. Een gebeuren dat ons aan elkaar verbindt. Altijd goed.
Wim Stougie
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Afscheid van Eastermar
Blij verrast was ik, waren wij, Henk en ik, op zondagmorgen 27 mei. Zoveel bekende gezichten. Na twee jaar heb
ik afscheid genomen van u als gemeente. Na de dienst mocht ik met velen nog even een woordje wisselen. Wat
was ik blij zoveel mensen nog even de hand te kunnen geven. Het was of stonden we in een film. Met velen heb
ik een poosje mogen optrekken, de een wat langer dan de ander, maar steeds waren daar die beelden die mij
herinnerden aan onze ontmoetingen. Soms was dat zittend aan een ziekenhuisbed, samen zingend in de tuin van
Berchhiem in Burgum, of koffiedrinkend bij de warme kachel. Ook waren er beklemmende momenten van ‘houd
mij vast, ik kan het niet alleen’. Wat een rijkdom dat we dan samen de handen mogen vouwen en onze nood bij
de Heer kunnen brengen. Al deze bijzondere momenten met u allen, hebben gemaakt dat ik weet waarom ik
pastor ben geworden. Veel dank daarvoor!
Mijn gedachten gaan zeker ook naar die mensen die via de kerkomroep de dienst hebben gevolgd. Ik weet dat de
mobiliteit van velen het niet meer toelaat in de dienst aanwezig te zijn. Weet wel, in onze gebeden hebben wij ook
u meegenomen. Zondag Trinitatis, de cirkel van heil is rond: na de Vader en de Zoon heeft met Pinksteren ook de
Geest zich geopenbaard als een gestalte van God. Hiermee is de cirkel van Vader, Zoon en Heilige Geest rond.
Henk en ik werden aangenaam getroffen door de woorden die voorzitter Loltsje van der Zee na de dienst sprak.
Mijn werkzaamheden, die begonnen met 3 à 4 maanden, werden gaandeweg uitgebreid naar twee jaar. De
omstandigheden waaronder waren zorgelijk en dat zijn ze nog, maar op dit moment ben ik dankbaar dat Wim en
Martina samen met hun drie kinderen mogen genieten van de tijd die hen gegeven is.
De Paaskaars die wij meekregen heeft een prachtige plek
gekregen in onze voorkamer. De staander, gemaakt door
Pieter Lyklema, geeft een effect of is het een zwevende
kaars. De woorden van zachtmoedigheid van Jan
Boersma zullen we gedenken als de kaars wordt
ontstoken. Veel dank!
De laatste liederen die we gezongen hebben in de dienst,
waren op de melodie van ‘Zegen ons, Algoede’
1. Zegen ons met dauw en licht.
Zegen ons Uw trouw verplicht,
om het woord dat Gij ons geeft,
om de hoop de in ons leeft.
3. Ga met ons Uw wegen.
Zend ons uit tot zegen
zend ons met een goed bericht:
heel de schepping in Uw licht!
Ontvang een hartelijke groet uit Burgum,
Ds. Foekje-Fleur Fink

Verslag Kleine Kerkenraad PGE 23-02-2018
Na welkom door voorzitter Loltsje van der Zee en het lezen uit Lucas 23 vers 47 werd de vergadering geopend.
Zij geeft aan dat bij deze vergadering geen predikanten aanwezig zijn. Verder waren alle leden aanwezig.
Mededelingen: Trude Wagenaar is voorzitter geworden van de pastorale raad. In de doopdienst van 4 maart a.s.
waarin Jetze Snip zal worden gedoopt, zal Ds. F.F. Fink voorgaan. Erediensten; deze zijn allen goed verlopen.
Wel geeft voorzitter aan het belangrijk te vinden dat de KSG-diensten wel blijven. Dit n.a.v. de komende fusie
van de beide scholen.
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Beëindiging dienstverband ds. W.M. Stougie: De voorbereidingscommissie bestaande uit mevr. L. v.d Zee, de
heren K. Dijkstra en J.W. Sietsma hebben hiervoor een PowerPoint presentatie gemaakt. Dhr. J. W. Sietsma neemt
voor vanavond de toelichting voor zijn rekening. Hij verzoekt de afgevaardigden het besprokene aan de
geledingen door te geven. In de vergadering van de grote kerkenraad zal hierover opnieuw worden gesproken.
De werkgroep stelt voor om deze PowerPoint presentatie eventueel ook bij de pastorale raad en de diaconale
raad te presenteren. Afgevaardigde Marten Hospes van de pastorale raad wil hiervan graag gebruik maken.
Afgevaardigde Jan Boersma van de diaconale raad heeft genoeg aantekeningen om zelf de geleding uitleg te
geven, een vergaderdatum moet nog worden vastgesteld. Besproken wordt om het missionair team en de jeugdraad hierin niet te betrekken. Wel wordt nog op de geheimhoudingsplicht gewezen.
In het verlengde van bovengenoemde moet de afscheidsdienst van ds. W.M. Stougie nog worden besproken. Hier
zijn reeds enkele leden mee van start gegaan t.w. dhr. W. de Vries, dhr. K. Land, mevr. T. Wagenaar en ds. W.M.
Stougie. Hiervoor is het officiële afscheidsformulier nodig. Besloten is om deze dienst te houden op zondag 1504-2018 om 15.00 u. Als voorganger is ds. S. Hofstra uit Sumar gevraagd. Alle andere te regelen zaken worden
overgelaten aan bovengenoemde leden. Verder wordt het afscheid van ds. F.F. Fink besproken.
Jaaroverzicht: Besloten wordt dat het jaaroverzicht in een kleinere versie zal worden uitgebracht. Scriba Nico
Hoekstra zal alvast een begin maken. Men zal in dit jaaroverzicht bewust geen stukjes van de clubs of verenigingen opnemen en afwachten hoe de gemeente hierop reageert. Wanneer het nieuwe jaaroverzicht klaar zal zijn
is niet bekend.
Ingekomen stukken en actielijst: Ingekomen stukken spreekt voor zich. Op de actielijst wordt het nieuwe beleidsplan toegevoegd en zal voor de volgende vergadering op de agenda geplaatst worden. Nagaan of er een ´reserve
preek´ o.i.d. klaar ligt voor wanneer een predikant plotseling niet komt opdagen.
Verslagen geledingen [toegelicht door betreffende afgevaardigde]:
Pastorale raad: 24-01 Marten Hospes; besproken het welkom heten van nieuw ingekomen leden. Het al of niet
doorgaan van de belijdeniscatechisatie, enkele zijn afgehaakt er zijn slechts twee of drie kandidaten
overgebleven. Diaconie: 12-12 Jan Boersma; besproken wie de oude paaskaars zou willen. De naam van ds. F.F.
Fink wordt genoemd. Mocht zij om e.e.a. reden geen belang hebben, dan Klaas Dijkstra wel. Kerkrentmeesters 2012 Klaas Dijkstra; verwachting is dat de opbrengst actie kerkbalans zo´n 5-6% hoger zal uitkomen dan vorig jaar.
Jeugdraad: J.W. Sietsma; opbrengst dropactie boven verwachting, eindopbrengst nog niet bekend. De 16+ groep
is gestart i.s.m. Gera Olsthoorn. Missionair team: Helga Hiemstra; Men is niet naar de inspiratiedag geweest, ds.
W.M. Stougie is uitgenodigd om in een missionaire teamvergadering te spreken over zijn missionaire
specialisatie. Kerstnachtdienst besproken en de financiën doorgenomen. Verder doet Helga het voorstel om
tijdens de gemeentevergadering in ongeveer 10 minuten uitleg te geven over de financiën en zal hierover ook een
stukje in de Paadwizer plaatsen. Ook is er een flyer gemaakt met daarop de kerkdiensten van de komende
zomerperiode om deze aan te bieden aan camping – en bootgasten. Meeting point: positieve reacties gehoord.
Blijft nog wat zoeken naar een juist concept. Wordt aangeraden om hiermee door te gaan.
Kiescommissie: Scriba Nico Hoekstra: de stemmen zijn geteld, men is met de werving begonnen. Er zijn geen
dooplid kandidaten opgegeven. Er is reeds 1 toezegging voor de pastorale raad binnen.
Rondvraag: Jan Willem Sietsma vraagt of politiek en kerk gescheiden zijn. Dit n.a.v. zijn plaats op de gemeentelijke verkiezingslijst voor het CDA. Antwoord is dat dit niet via de preekstoel of anderzijds wordt aangemoedigd. Scriba Nico deelt mee dat er een nieuw blad is uitgegeven genaamd Petrus. Het is gratis te bestellen en er
zullen enkele inkijk bladen in de hal komen te liggen. Ook zal hierover een stukje in de Paadwizer verschijnen.
Sluiting: Een ieder wordt door de voorzitter bedankt en wel thuis gewenst, waarna Jan Boersma de vergadering
sluit met een stukje uit het Friesch Dagblad.
De scriba’s Nico en Tine Hoekstra

Kinderoppas vervalt
De kinderoppas vervalt, omdat er niemand meer voor deze functie beschikbaar is. Mocht er in de toekomst met
speciale diensten kinderoppas nodig zijn dan kunt u contact opnemen met de ouderling van dienst. Hij/zij zal
dan proberen om dit te regelen.
PS. Op verzoek van Jannie Elverdink; haar niet meer bellen betreffende de kinderoppas.
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Lessen over de kracht van samenwerking
Lieve Gemeente ,
Op 10 juni gaan weer een aantal kerkenraadsleden hun ambt neerleggen, maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe
mensen die klaar staan om een taak op zich te nemen. Daar zijn we ook blij mee en dankbaar voor. Ook ik ben nu
aftredend en ik wil u als gemeente hartelijk dank zeggen voor het vertrouwen dat u mij hebt gegeven om de taak
als ouderling en later als voorzitter te kunnen vervullen.
In de afgelopen 6 jaar kan ik zeggen dat we een goede samenwerking hebben gehad en ik hoop dat dat ook zo zal
blijven in de nieuwe samenstelling, want dat is in mijn beleving wel heel belangrijk. Ook wij als gemeente
kunnen daar een grote rol in spelen, met gebed en vertrouwen in elkaar en communicatie.
De lessen van de ganzen over de kracht van samenwerking, wil ik ons als gemeente en kerkenraad meegeven, u
kunt ze hierbij lezen en ik hoop dat deze 5 lessen ons kunnen stimuleren en helpen in het gemeente van Christus
te zijn. Nogmaals dank u wel en een hartelijke groet,
Loltsje van der Zee - van der Heide
Lessen over de kracht van samenwerken
Les 1
Elke gans die zijn vleugels uitslaat creëert daarmee een opwaartse kracht voor de vogels die volgen. Door te
vliegen in een “V” formatie vliegt de groep 72% verder dan wanneer de ganzen alleen zouden vliegen.
Mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven en een gevoel voor samenwerking hebben, zullen sneller
en makkelijker hun doel bereiken, omdat zij van de stuwende kracht van elkaar kunnen profiteren.
Les 2
Als een gans uit de “V” formatie raakt, dan voelt hij ineens de vertraging en weerstand van het alleen vliegen.
De gans zal dan snel weer in de formatie invoegen om te profiteren van de opwaartse kracht van de vogel die
voor hem vliegt. Als we hetzelfde besef zouden hebben als die gans, dan blijven we bij de groep die dezelfde
kant opgaat als waar wij naar toe willen. Wij accepteren hulp en geven het door aan anderen.
Les 3
Als de voorste gans moe is, wordt hij afgelost door een andere gans. Het loont om beurtelings de moeilijke
taken en het leiderschap op ons te nemen. Net als de gans zijn mensen afhankelijk van elkaars vaardigheden,
capaciteiten en unieke combinatie van gaven, talent en middelen.
Les 4
Ganzen in formatie snateren om de voorste ganzen aan te moedigen om op snelheid te blijven. Wij moeten
ervoor zorgen dat ons gesnater stimulerend is. Enthousiaste groepen zijn productiever. De kracht van
motivatie is het soort gesnater dat we willen horen. Sta achter je eigenwaarde en kernwaarden en stimuleer
het zelfbesef en waardenbesef in anderen.
Les 5
Als een gans ziek wordt, gewond raakt of neergeschoten wordt, verlaten twee andere ganzen de formatie en
volgen deze gans om hem te helpen en te beschermen. Ze blijven bij hem totdat hij dood is, of weer kan
vliegen. Dan sluiten zij zich aan bij een andere vlucht of ze proberen de eigen groep in te halen. Als we
hetzelfde besef zouden hebben als de ganzen, dan zouden we niet alleen in goede tijden maar ook in slechte
tijden klaar staan voor elkaar.

Missionair Team
De missie van het Missionair Team is om mensen van ver weg en van dichtbij te vertellen over God en Jezus. Dit
kunnen mensen zijn die hem nauwelijks kennen, er geen weet van hebben of zich niet (langer) betrokken bij Hem
voelen. Als Missionair Team hebben we de visie om het evangelie laagdrempelig en op een andere manier (naast
de traditionele manier) over te brengen aan deze mensen. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten en
speciale kerkdiensten. We doen dit met de hoop en de verwachting dat God door ons, en anderen heen, iedereen
wil aanraken met Zijn Geest.”
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Een belangrijk onderdeel van het Missionaire werk is de zending. Elk jaar proberen we als Missionair Team een
aantal goede doelen te steunen met geld dat we ontvangen uit de gemeenschap, uit de kerk en uit georganiseerde
activiteiten. 50% van onze inkomsten besteden we ieder jaar aan de zending. Belangrijk hierbij is dat we graag
een breed scala aan doelen willen steunen welke niet persé alleen uit Eastermar of Nederland hoeven te komen.
Missionair werk kan namelijk overal ter wereld plaatsvinden.
U kunt het werk van het Missionair Team Eastermar steunen door een gift te doen op ons rekeningnummer:
NL29 RABO 0349 8527 31. Hartelijk dank.
Vriendelijke groeten,
Missionair Team Eastermar
missionairteameastermar@outlook.com

Opbrengst collecten
Datum

Kerk

18-02-2018
25-02-2018
04-03-2018
11-03-2018
18-03-2018
25-03-2018
29-03-2018
30-03-2018
01-04-2018
08-04-2018
15-04-2018
22-04-2018
29-04-2018
06-05-2018
10-05-2018
13-05-2018

66,55
122,80
99,60
89,00
115,05
96,10
137,40
66,57
163,40
81,00
593,67
107,95
102,25
97,65
70,00
103,20

Onderhoud
gebouwen

Diaconie

96,17
92,62
96,20
114,90
106,90
108,80
65,16
160,15
89,75

96,02
133,20
119,90
160,55
139,55
147,40
87,75
197,55
120,85

105,50
92,05
92,30
69,90
111,20

113,15
124,12
114,90
97,55
158,25

Kinderkerk

34,95

17,57

18,50

Bijzonderheden
Meeting Point
SchuldHulpMaatje
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Sociale supermarket Almere
Kerk in Actie; Save
Steun voor kwetsbare gezinnen in N. Oeganda

Kerk in Actie; JOP
Artsen Zonder Grenzen
Afscheidsdienst ds. W.M. Stougie
Zingen en bidden op de adem van de getijden
Cordaid Kinderstem
Missionair werk en kerkgroei
Noodhulp Afghanistan
Stichting kinderen van de voedselbank

Collecterooster / uitleg collecten
Zondag 3 juni 2018
Zending over Grenzen
De Oost-Europese bodem is ontzettend vruchtbaar en vrijwel elk gewas kan er verbouwd worden. Des te
schrijnender is het dat duizenden kansarme mensen niet de middelen of de kennis hebben om een moestuin te
beginnen of onderhouden. Zending over Grenzen wil dat graag veranderen via het zaaigoedproject. Wij geven de
allerarmste gezinnen een pakket met zaden, tuingereedschap en indien nodig een landbouwtraining. Zo kunnen
zij (weer) voor zichzelf zorgen, maar eventueel ook overschotten verkopen op de lokale markt. Deze kleine
zaadjes maken voor mensen die vrijwel niets hebben een groot verschil. Voor € 20,- kan één gezin een eigen
moestuin starten. Helpt u mee?
Zondag 10 juni 2018
Collecte Werelddiaconaat
Bijenhouden biedt jongeren toekomst
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en
weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een
vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie
brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te
komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400
jongeren trainen in (mensen-)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de
collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
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Zondag 17 juni 2018
Collecte Diaconaat
Inloophuis als ontmoetingsplek
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek
aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de
loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor
ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen
voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht
Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte
ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en
gehoord worden. Van harte aanbevolen!
Zondag 24 juni 2018
Rode Kruis: Jemen: een humanitair drama
De inwoners van Jemen krijgen ramp na ramp over zich heen. 22.2 miljoen mensen hebben nu hulp nodig. Door
een voortslepend conflict in het land kwamen sinds 2015 meer dan 8.000 mensen om. Meer dan 47.000 mensen
raakten gewond. Ook ziekenhuizen en verplegend personeel worden aangevallen. Minder dan de helft van de
ziekenhuizen in Jemen is nog operationeel. Er is een groot tekort aan medicijnen. Steeds meer burgers worden
slachtoffer van uitbraken van ziektes zoals difterie, mazelen en hersenvliesontsteking.
Bij de grootste cholera-uitbraak in de recente wereldgeschiedenis raakten vermoedelijk 1 miljoen mensen besmet.
Meer dan 2.200 mensen kwamen om. En er heerst honger. Al vóór het conflict begon, moest 90% van het voedsel
in Jemen uit het buitenland komen. Blokkades en stukgeschoten infrastructuur bemoeilijken de invoer en
verspreiding van eten voortdurend. De mensen in Jemen hebben voedsel, schoon drinkwater en medicijnen
nodig. Wij kunnen ze helpen.
Zondag 1 juli 2018
Met school naar de kerk
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken
aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend
oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong
Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te
bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP
deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Helpt u mee?
Zondag 8 juli 2018
Artsen zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die
niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie. Artsen zonder Grenzen wil een verschil maken
door in te grijpen in een situatie die zij onaanvaardbaar vinden: zoals wanneer mensen geen hulp krijgen of aan
ziektes dreigen te overlijden. Door te handelen maken zij een verschil. Dat doet Artsen zonder Grenzen door
medische hulp te bieden, maar ook door onacceptabele situaties wereldkundig te maken en overheden, instanties, andere organisaties of sleutelpersonen aan te spreken en hen op te roepen in actie te komen. Zodat die
mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben. Artsen zonder Grenzen bepaalt zelf
aan wie, hoe en waar zij hulp verlenen. De hele organisatie staat in het teken van het verlenen van deze hulp:
onafhankelijk, zelf en ter plaatse.
Zondag 15 juli 2018
Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer
speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare
kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en
bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste
onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! Duizenden
kinderen zijn in de afgelopen jaren geholpen door Jantje Beton. Helpt u mee om de kinderen te laten spelen?
Hartelijk dank!

Jeugdrubriek
Hallo allemaal,
Toch wel een beetje onwennig voor mij, dit jaar geen EO Jongerendag. Mocht je er wel naar toe gaan, dan wens ik
je alvast veel plezier. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met een bus vol Eastermarders van de partij zijn om
God te eren met duizenden andere jongeren.
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Maar als je dit leest, hebben we hopelijk een mooie Samenloop voor Hoop achter de rug. Ik heb in de voorbereiding veel jongeren gezien. Super fijn dat je je belangeloos inzet voor dit goede doel! In het team “de stevige
stappers” loopt een aantal van onze jongeren mee. De laatste voorbereidingen vinden plaats terwijl ik dit schrijf
en het weer belooft in elk geval goed te worden.
Terwijl ik dit schrijf, zit een aantal jongeren uit ons midden in de examenperiode. We hebben ze allemaal een
zakje drop gebracht ter bemoediging en we hopen dat er velen slagen.
Dit was het dan, het einde van het jeugdwerkseizoen en ook de laatste jeugdrubriek van dit seizoen. Als leiding
en bestuur komen we in juli nog een keer bij elkaar en bedanken we ook de afscheid nemende leiders. We
noemen ze hier toch nog even. Bedankt Carla en Jantsje voor jullie inzet voor het jeugdwerk. Het was fijn om
jullie er bij te hebben. Voor de leiding van klas 4, Bert, Annet en Anita, is de Rock Steady tijd afgelopen. We
hopen dat de jongeren (dan klas 5) kunnen doorgaan in een andere vorm. Samen met Martina en Gera en
waarschijnlijk 1 keer per maand.
Als je als leider hebt meegedraaid, als bestuurslid, als helpende ouder of in wat voor vorm dan ook hebt
geholpen met dit jeugdwerkseizoen willen wij je als bestuur hartelijk danken voor je inzet. Ook willen we
iedereen alvast een fijne zomervakantie toewensen.
Namens de jeugdraad, Jan Bijlsma
Verslag RS uitje in Leeuwarden
In april zijn we met alle Rock Steady jongeren naar Leeuwarden geweest, naar de Grote Keizer. We konden een
Wipe Out parcours afleggen en daarna bowlen. Na een hapje en een drankje gingen we terug naar Eastermar. We
kunnen gerust stellen dat dit een heel geslaagde seizoen afsluiting was. De clubjeugd (t/m groep 8) heeft zich ’s
avonds vermaakt met een puzzel- / speurtocht en ook de nodige hapjes en drankjes.
DRINGENDE OPROEP!!!!
Voor het komende seizoen hebben wij leiding nodig voor de clubs van groep 6 en 7 en voor
klas 1. Als je geïnteresseerd bent, meer wilt weten of misschien nog twijfelt komen we
graag met jou in contact: Alexandra h.dantuma@live.nl. Het zou erg jammer zijn als we in
het winterseizoen niet (verder) met deze clubs aan de slag kunnen gaan. Zij willen wel,
graag zelfs!
Voor meer informatie over activiteiten van het kinder- en jeugdwerk kijk ook op www.pgeastermar.nl

16

