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Protestantse Gemeente Eastermar      www.pgeastermar.nl 
 

 
 

 Wijk  Adres   Emailadres 
Kerkenraad 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vacant 4a   

 Pastorale medewerkers 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ouderling-kerkrentmeesters 

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

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

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

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

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

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

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

J. Boersma 3 Seadwei 3 358125  boersma.jan@hotmail.com  

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

W. de Jong 5 Sumarderwei 3 471394 bouwedejong@msn.com  
B. de Vries 6 Grote Hornstweg 13A 471429 bdevries0118@telfort.nl  
Koster 

H. Hofstede-Schapelhouman  De Hege Stins  472141 06-14970621 koster@pgeastermar.nl  
Kinderkerk/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/
mailto:stougwm@planet.nl
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KERKDIENSTEN 
 
 

Zondag 25 maart 
Palmpasen 

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

N./T. Hoekstra-Twijnstra 
Collecten: 

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

Geen Kinderkerk i.v.m. 
KingsKids 

 
Er is oppas aanwezig!! 

 

Donderdag 29 maart 
Witte Donderdag 

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

M. Hospes 
Collecten: 
1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Vrijdag 30 maart 
Goede Vrijdag  

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

L. v.d. Zee-v.d. Heide 
Collecten: 
1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Zaterdag 31 maart 
Stille Zaterdag  

21.30u. Paasnachtwake met 
Taizéliederen  

Ouderling van dienst: 

T. Wagenaar-Spijkstra 
Collecten: 
1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Zondag 1 april 
Eerste Paasdag 

09.30u. Ds. W.M. Stougie 
Ouderling van dienst: 

W. Hofstede 

Collecten: 

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

Zondag 8 april 

09.30u. Ds. J. Kroon 
 Garyp 
09.30u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 

J.W./R. Sietsma-de Boer 
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: 
Lamkje Bergsma 
Janneke Geertsma 
Groep 7 en 8: 
Carla de Boer 
 
Er is oppas aanwezig!! 
 

Zondag 15 april 
Afscheid ds. W.M. Stougie 

15.00u. Ds. S. Hofstra 
 Sumar 
Ouderling van dienst: 

L. v.d. Zee-v.d. Heide 
Collecten: 
1. OMF* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 8: 
Carla de Boer 
Sonja de Boer 
 
 
 

Zondag 22 april 

09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
09.30u. KingsKids 
11.30u. Meeting Point  
Ouderling van dienst: 
M. Hospes 
Collecten: 

1. Zingen en bidden op de 
  adem van de getijden* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Geen Kinderkerk i.v.m. 
KingsKids 

 
Er is oppas aanwezig!! 

 

Zondag 29 april 

11.00u. Ds. A. Elverdink 
 Eastermar 
Ouderling van dienst: 

H. Hiemstra 
Collecten: 
1. Cordaid Kinderstem* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1,2 en 3: 
Lutske de Jong 
Groep 4,5 en 6: 
Menno en Annet Westerhof 
Groep 7 en 8: 
Jannie Elverdink 
 
Er is oppas aanwezig!! 
 

 
 
 

Uitleg collecten zie  
pag. 14 
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Van de redactie 
 

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

Drukwerk:       Mevr. A. Westerhof  472702 
Drukkerij Van der Let   0511 – 521106  
               
Ontwerp voorblad:      Bijdrage : € 15,00 per jaar 
Dhr. R. de Boer       Bankrek.nr. : NL54RABO 034.98.03.684 
            o.v.v. Bijdrage Paadwizer 

 
Kopij op papier voor de volgende “Paadwizer”: 
Inleveren voor of uiterlijk donderdag 19 april 2018, 18.00 uur bij: 
Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19 
 

Digitale kopij voor de volgende “Paadwizer”: 
Insturen voor of uiterlijk donderdag 19 april 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  
 

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 

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

Pasen 
 
Door de zonde van één mens strafte God alle mensen. Doordat Adam ongehoorzaam was aan God, kreeg de zonde macht over 
iedereen. Maar doordat één mens het goede deed, ziet God ons allemaal als goede mensen. Doordat Jezus Christus 
gehoorzaam was aan God, zal God aan ons allemaal het eeuwige leven geven. 
(Romeinen 5.18.19 BGT) 
 
Het is een simpel schema, dat Paulus hanteert. Zo simpel dat we het er eigenlijk nog maar zelden over hebben.  
Door één mens kwam het kwaad in de wereld. Door één mens komt het goede in de wereld. Adam en Jezus. En 
het is zo zwart-wit dat je het prima kunt uitleggen. En we willen dat vaak niet meer omdat we het zelf een te plat 
verhaal vinden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf daar wel bij reken. Dat het me eigenlijk te simpel is: Jezus 
maakt het goed. Maak je niet druk.  
 
En al lezend ontdek je in Romeinen 5 dat het schema helemaal niet zo simpel is. Het is zelfs niet symmetrisch. Het 
donker is kleiner. Het licht is groter. Het kwaad heeft minder macht dan God. Zijn liefde is sterker. En voor de 
eerste christenen (met de Romeinenbrief zijn we in tijd maar weinig verwijderd van Jezus' leven!) was het al 
helemaal geen plat verhaal.  
  
Zij vragen zich af: Wat betekent het verhaal van Jezus voor ons? Hoe past het bij ons joodse geloof? En je ziet hun 
worsteling. Dat ze zo zorgvuldig zijn met het verhaal van Jezus. Dat ze zo gevoelig zijn voor verbanden tussen 
verhalen. Dat er voor hen helemaal niks plats aan is. Dat ze het Oude Testament spellen van voor naar achter. Dat 
het geen Jip en Janneke taal is en dat het dat ook nooit zal worden. Dat ze met eerbied woorden geven aan de 
weg van Jezus: hoe Hij worstelt om trouw te zijn aan ons mensen tot de dood toe, hoe Hij verbonden is met Zijn 
Vader en dat in zijn diepste pijn zijn vertrouwen in God opnieuw groeit. 
 
De eerste christenen zagen de overeenkomsten met het geloof dat ze in hun jeugd hadden meegekregen. Als je 
met hen mee nadenkt over het verbond dan kun je al veel begrijpen: Gods trouw tegenover de ontrouw van 
mensen. Die ene mens die het kapot maakt, die ander die het weer goed maakt. Het oude testament staat er vol 
mee: dat God het niet opgeeft met Zijn volk. Die ene mens die het stuk maakt en God die het in Jezus weer heel 
maakt.  
 
Zo ontstaat diepe vrede. Wat brengt mij bij het geloof? Dit: dat God mij aanvaardt, dat ik weliswaar tekort schiet, 
maar dat is niet het laatste woord meer over mijn leven. Dat laatste woord is aan God: vrede voor jou, om Jezus 
die het goed maakt, ook waar het nu niet goed is. Wij worstelen om dat te begrijpen. Maar God worstelt ook, Hij 
worstelt om ons. Om het ons te geven. God worstelt om ons hart. Om ons leven. En uiteindelijk willen we daar 
niet onderuit. En ontvangen we vertrouwen en vrede.  
 
Ad den Besten schreef er een prachtig lied over voor de stille zaterdag  
 
Sinds Gij de dood zijt ingegaan, 
zie ik uw kruis, o Christus, staan 
in 't hart der aarde: 's mensen haat 
weerstaat Gods liefde metterdaad. 
 
O Heer, ik wist niet wat ik deed,  
wist niet dat alles wat Gij leed 
om onzentwille is geweest, - 
ik weet het niet dan door Gods Geest. 
 
Die heeft geroepen om uw bloed, 
een vijand Gods, - hij vond voorgoed 
zich in uw dood herboren tot 
een mens die vrede heeft met God. 
 
Ik wens ons een Paasfeest vol geloof en vertrouwen. Een Paasfeest van vrede.  
 
 

Ds. W.M. Stougie  
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Bij de diensten 
 

Op 25 maart, Palmpasen, gaat ds. M. Stougie – de Wit voor, evenals op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. 
Deze beide diensten beginnen om 19.30 uur en op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. 
 

Op Stille Zaterdag is er weer een stijlvolle en ingetogen Taizéviering. 
 

Op zondag 1 april vieren we de opstanding van de Heer op Eerste Paasdag. Voorganger is dan ds. W. M. Stougie. 
 

Op 8 april gaat ds. J. Kroon uit Garyp bij ons voor. 
 

Op 15 april is de dienst waarin ds. Wim afscheid neemt van zijn werk als predikant. Deze dienst begint om 15.00 
uur. Voor verdere info zie deze Paadwizer. 
 

Op 22 april gaat ds. Martina weer voor en daarna is er om 11.30 uur ook weer een Meeting Point dienst. 
 

Op 29 april om 11.00 uur gaat ds. Elverdink onze oud-predikant -en tevens nog steeds gemeentelid- bij ons voor. 
En aan het eind van de meivakantie op 6 mei is dan ds. J. Baaij uit Burgum onze voorganger. En noteert u alvast 
13 mei, dan is weer een Meeting Point! 
 

Uit de pastorie 
 

We wisten wel dat het voorjaar 2018 turbulent zou worden. Het einde van mijn werk, het zoeken naar het vervolg 
voor de gemeente en voor Martina. De dingen van ons gezin die ons bezig houden. Maar dat het zo leuk zou 
worden, dat hadden we niet kunnen bedenken. We zijn er blij mee. Martina die hier op den duur voltijd gaat 
werken, dat geeft ons veel rust. En met ons gezin blijven we graag nog een aantal jaren in Eastermar. Dat u met 
zovelen gekomen bent op de gemeenteavond om daarover na te denken en daarmee in te stemmen, heeft ons 
enorm goed gedaan.  
 

We gaan nu eerst op Pasen aan. Voor de stille week heeft Martina materiaal ingezameld en we hopen van 
Palmzondag tot Pasen elke dag een bijeenkomst te hebben. Voor mijzelf zijn die vespers een bron van verstilling 
en daar kan ik dan ook weer erg van genieten.  
 

Na Pasen is er de dienst waarin we stil staan bij mijn afscheid van het werk. Een muzikaal gebeuren, met heel 
veel lieve mensen die toegezegd hebben om daar wat moois van te maken. Dat is een hele zegen. En laat ik het 
hier toch maar schrijven: komt u alstublieft! Het is echt een dienst met de gemeente en daar kijk ik naar uit! 
 

Ik blijf op het preekrooster staan en verder zal Martina vast wel eens een klusje doorschuiven en dat is ook mooi.  
 

Ds. W.M. Stougie 
 

Uitnodiging voor de afscheidsdienst van ds. Wim Stougie 
 

Onze dominee, Wim Stougie is op 17 januari 2018 met invaliditeitspensioen 
gegaan. In een dienst in de Hege Stins op 15 april om 15.00 uur staan we daar 
bij stil. Ds. Sita Hofstra uit Sumar heeft de leiding van deze dienst. Ds. Gerie 
Stougie zal met ons stil staan bij Abel Herzberg en wat hij schrijft over de 
zegen.  
 

Sarah Stougie zal piano spelen. Sjoerd Stougie bedient de camera van de 
kerktelevisie. Lisa Stougie zingt met de Roden Girl Voices o.l.v. Sonja de 
Vries. Sietze de Vries is onze organist.  
 
Receptie: 

Aansluitend aan de dienst is er vanaf 16.30 uur een receptie, waar u bij een 
drankje Wim en Martina alle goeds kunt wensen voor de tijd die voor hen 
ligt. Uiteraard blijft Martina aan de gemeente van Eastermar verbonden en 
hoopt Wim het nodige en mogelijke op ons dorp te doen.  
 
Namens de Protestantse Gemeente te Eastermar 
Fam. N. Hoekstra, scriba 
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Oproep vanuit de Kinderkerk 
 

Beste ouders en kinderen van de Kinderkerk, 
 

Zondagmiddag 15 april a.s. wordt er om 15.00 uur een afscheidsdienst voor ds. Wim Stougie georganiseerd. 
Wim Stougie heeft bij ons aangegeven dat hij het erg op prijs zou stellen dat de kinderen van de Kinderkerk 
hierbij ook aanwezig zijn. Vandaar dit berichtje.  
 

Er is tijdens deze afscheidsdienst Kinderkerk voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8. 's Ochtends is er geen 
kerkdienst. We hopen dat we veel kinderen kunnen verwelkomen.  
 

Tot dan, groetjes van  
de leiding van de Kinderkerk  

 

Hoe nu verder na het emeritaat van ds. W.M. Stougie? 
 

Lieve gemeente van Eastermar, 
 

Hierbij het vervolg van het vorige verslag dat in de Paadwizer stond van februari/maart. Vorige week woensdag, 
14 maart, was er de aangekondigde gemeentevergadering. Ds. M. Stougie de Wit was voorganger in de dienst 
vooraf en daarna werd deze belangrijke gemeentevergadering gehouden. Heel fijn was dat de zaal vol zat, dat 
geeft heel veel energie en dat getuigt van veel medeleven en betrokkenheid. Dat is ook voor kerkenraad en 
gemeente heel fijn om te ervaren. 
 

Na een kort inleidend woord door de voorzitter is de Power Point Presentatie, die ook in alle geledingen is 
besproken, aan de gemeente gepresenteerd door Jan Willem Sietsma. 
 

Het door de grote kerkenraad voorgenomen besluit luidde: 

• Zorg(en) als gemeente voor familie Stougie (zorgplicht). 

• Uitbreiding aanstelling ds. M. Stougie –de Wit van 0,33 fte naar 0,67 fte en gefaseerd naar 1 fte. 

• Bewoning pastorie verbinden aan predikantsaanstelling ds. M. Stougie –de Wit.  
 

In de pauze kon hier onderling over gesproken en van gedachten gewisseld worden. Daarna was er gelegenheid 
om vragen te stellen aan de werkgroep, of opmerkingen te plaatsen bij dit voorgenomen besluit. Het eerste 
gemeentelid dat graag hiervan gebruik wilde maken was meteen zo positief over dit voornemen dat dit spontaan 
met een applaus werd beantwoord door alle aanwezigen. Dat was zo fijn om te mee te maken en na de vraag van 
de voorzitter of dit applaus betekende dat iedereen met dit voorgenomen besluit kon instemmen, kwam er een 
tweede applaus ter instemming en bevestiging. 
 

Wij zijn dan ook heel erg blij en dankbaar dat we zo samen dit besluit hebben kunnen nemen en direct na de 
gemeentevergadering heeft de grote kerkenraad dit dan ook van harte bekrachtigd. Vanaf heden is ds. M. Stougie 
–de Wit voor 0,67 fte verbonden aan onze gemeente en na een tijdje, als haar aanstelling in de gemeente 
Raard/Foudgum op een nette manier is afgehecht, krijgt zij een aanstelling voor 1 fte. Het gezin blijft wonen in 
de pastorie. Laten we zo samen in vertrouwen en met de zegen van onze Heer deze nieuwe fase als gemeente en 
als predikant ingaan. 
 

Namens Grote Kerkenraad, de werkgroep; Klaas Dijkstra, Jan Willem Sietsma en Loltsje van der Zee. 
 

. Bloemen als groet 

 
25-02: Nathalie van Arkel   
04-03: Fam. J. Snip    
11-03: Fam. H. Bergsma   
 
Extra boeket bloemen: 
04-03: Mevr. T. Kooistra-Dijkstra  
 
 
 



8 

 

Huwelijk 
 

Op 6 februari 2018 zijn Sipke Hoekstra en Elien Lanting getrouwd. Vanuit onze gemeente de hartelijke 
felicitaties! 
 

Geboortebericht 

 
In pear eachjes sjogge dy oan. 

In pear hantsjes gripe nei dyn hân. 
In leaf lyts jonkje kostberder as goud. 

In berntsje oan ús tabetroud 
 

Dit gedichtje staat op de geboorte-aankondiging van Djurre. Djurre is geboren op 21 januari 2018 en een zoon 
van Simon van der Schors en Anja Wiersma. Wij wensen Simon en Anja veel gezondheid en Gods zegen toe bij 
de opvoeding van Djurre. 
 
 

Verjaardagen in de maand april 
 

05-04: Mevr. S. Bergsma-Reitsma  77 jaar   
05-04: Mevr. B. Annema-Larooi  76 jaar   
08-04: Dhr. K. v.d. Velde    85 jaar   
19-04: Mevr. H. de Jong-de Jong  86 jaar   
22-04: Mevr. H. Roorda-Zuidersma  82 jaar   

 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Gebedskring 
 
Wanneer : Op woensdag 11 en 25 april, 23 mei, 6 en 20 juni 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. 
 

Gemeente zijn en privacy /Afkondigingen 
 
Als gemeente voelen wij ons verbonden met elkaar en dit laten wij o.a. zien bij blijde en droevige gebeurtenissen 
in het leven van gemeenteleden. Deze gebeurtenissen delen wij met elkaar in de Paadwizer. Wilt u niet dat u in 
de Paadwizer vermeld wordt, geef dit dan schriftelijk door aan de scriba. Het komt wel eens voor dat een 
geboortebericht niet in de kerk afgekondigd wordt. De afspraak is dat als de scriba een geboortebericht ontvangt 
dit de daaropvolgende zondag tijdens de dienst gemeld zal worden.  
 
Wilt u dat er op zondag iets wordt afgekondigd dan kunt u dat voor donderdag 18.00 uur mailen naar het 
volgende mailadres scriba@pgeastermar.nl 
 

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

College van Kerkrentmeesters 

mailto:scriba@pgeastermar.nl
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Stille Week – maandag 26 maart t/m vrijdag 30 maart 2018 
 

HET PROCES TEGEN JEZUS!! 

In de Stille Week willen we liederen en lezingen volgen rond het thema: “Het proces tegen 
Jezus”. Elke avond is er gelegenheid om aan de hand van het evangelie naar Lucas samen stil 
te staan bij het lijden van Jezus en het naderende Paasfeest. 
 
Het proces tegen Jezus stelt ons nog steeds voor grote raadsels. Heeft Jezus – volgens de 
Joodse wetgeving - wel een eerlijk proces gehad? Wie heeft Hem eigenlijk ter dood ver-
oordeeld? Dragen de Joden de schuld aan de dood van de rabbi van Nazareth? En hoe is de 
merkwaardige gang van zaken van het proces voor Pontius Pilatus verklaarbaar? Op deze 

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

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

      
  

Jeruzalem, Pasen Anno Domini 32 

 
De korte samenkomsten (op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 maart) met samen-
zang, overdenking en declamatie beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur. 

 
Op Witte Donderdag is er een viering van een uur met Heilig Avondmaal, 

Op Goede vrijdag is er ook een viering van ongeveer een uur. 
 

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

 

Paaschallenge 31 maart – 1 april  
 

2000 jaar geleden heeft het verhaal van Jezus onze geschiedenis volledig 
op z’n kop gezet. Maar wat gebeurde er die laatste dagen van zijn leven? 
In de PaasChallenge gaan onze eigen jongeren van 12 t/m 17 jaar in een 
spannend spel van een nacht lang meemaken wat zich toen afspeelde. 
Je kruipt in de huid van een volgeling van Jezus: Johannes, die graag in 
veiligheid wil zijn, Petrus, die wil vechten voor zijn idealen en Judas, die 
Jezus wil verraden. Na een maaltijd ontstaat er een “manhunt” met 
challenges die je in een soort “Wie is de Mol” spel moet winnen. Je 
ontvangt een brief van Jezus en je gaat op weg naar zijn schuilplaats. 
Onderweg heb je ontmoetingen met de machthebbers uit Jezus’ tijd. En 
alles eindigt met een bijzondere ontknoping. 

 

Dit spel is georganiseerd door JOP, het landelijk jeugdwerk van de Protestantse kerk. Door heel Nederland zullen 
jongerengroepen dit dus spelen. Wij waren er mooi op tijd bij, want het is helemaal uitverkocht. Wij beginnen om 
22.45 uur in de Hege Stins met een kleine maaltijd en spelen het spel tot een uur of 8 in de morgen. We ontbijten 
met elkaar in de kerk en dan mag je naar huis. Maar je mag ook blijven of terugkomen voor de kerkdienst om 
09.30 uur op Eerste Paasdag.  
 
Tijdens de nacht gaan we in verschillende groepen uiteen en zullen er ook gemeenteleden bezocht worden. Wees 
niet bang; die zijn vooraf gevraagd! Ondertussen zijn er verschillende spelen en misschien kan je tussendoor ook 
nog even een dutje doen in de kerk. En dit keer mag dat ook. 
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Thema-avond over Tim Keller met ds. Anne Elverdink 
 

Wanneer : Donderdag 12 april 
Hoe laat  : 20.00 – 21.45 uur 
Waar  : “de Hege Stins” 
Thema  : “Dominee in het hart van de moderne wereld” 
 

Tim Keller (1950) stichtte in 1989 een gemeente in New York 
(Manhattan), die hij door de jaren heen wist uit te bouwen tot een 
bloeiende gemeente waar hij vooral hoger opgeleidde 20-ers en 
30-ers wist aan te spreken.  
 

Inmiddels is hij sinds 1 juli 2017 niet meer als predikant 
verbonden aan de gemeente in New York maar probeert hij het 
concept van de gemeente daar ook voor andere plaatsen 
vruchtbaar te laten zijn. De laatste jaren kwamen er op zondag 
zo’n 5000 mensen naar zijn diensten in Redeemer Presbyterian 
Church. En dat in het hart van een uiterst moderne stad ! 
 

Naast zijn werk in de gemeente publiceerde Keller een heel aantal boeken (die ook in het Nederlands werden 
vertaald, uitg. van Wijnen, Franeker: “Namaakgoden”, “de Vrijgevige God”, “Kruistocht”, “Het Huwelijk”, etc. 
…) De bekendste is “In Alle Redelijkheid”, waarin hij het Christelijk geloof verdedigt tegenover hen die van 
mening zijn dat het (christelijk) geloof voor verstandige niet meer te handhaven is in de moderne tijd. Hij legt 
meerdere malen de vinger bij zwakke punten, vooronderstellingen van onze moderne westerse cultuur. 
 

Zelf las ik de afgelopen jaren veel van de boeken van Tim Keller en deed in het seizoen 2016 – 2017 mee aan een 
cursus “Preken met Tim Keller” aan de Theologische Universiteit in Kampen (Vrijgem.). Graag deel ik met u 
enkele van de dingen die ik van Tim Keller leerde en van wat mij in zijn aanpak aanspreekt. 
 

Ds. A. Elverdink,  
Protestantse Gemeenten Feanwâlden 

 en Reitsum c.a. 
 

SamenLoop voor Hoop Eastermar 
 

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

Team “De Stevige Stappers” bestaat uit jongeren en leiding van het jeugdwerk Eastemar, aangevuld met jongeren 
van de World Servantsgroep van vorig jaar. Ook wij willen ons inzetten om kanker te stoppen en van de 
SamenLoop voor Hoop een heel mooi feest te maken.  
 

We organiseren op zaterdag 21 april een grote rommelmarkt en u kunt dan ook uw auto laten wassen. Waar en 
hoe maken we later bekend, maar we willen u alvast vragen spullen te verzamelen, die we dan bij u op komen 
halen voor de rommelmarkt. Dus noteer de datum alvast, spaar u oude spullen op en was uw auto vanaf half 
april niet meer!  
 
Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Alexandra Dantuma  0512 472228/ 
h.dantuma@live.nl 

Team “ De Stevige Stappers 
 

Collectebonnen  
 

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

http://live.nl/
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Kleding inzamelingsactie voor Dorcas 
 
Op 10 maart jl. had ik opnieuw de jaarlijkse kledinginzamelactie 
voor Dorcas georganiseerd. Mijn trouwe assistente, Bep van 
Veen, heeft me weer geweldig geholpen.  
 
De opbrengst was 125 volle zakken met kleding, schoenen, 
linnengoed en knuffels. Tevens nog € 64,00 voor transportkosten.  

 
Namens Dorcas vriendelijk dank hiervoor, 

Tine Hoekstra 
 

Passage 
 

Beste Passagevrouwen, 
Het seizoen zit er bijna weer op! We sluiten het af met de slot-/rayonavond.  
 

Deze avond staat gepland op: 
Wanneer : Donderdag 26 april 2018 
Tijd  : 19.45 uur 
Waar  : De Hege Stins (kerkzaal) 
 

De bekende harpiste Regina Ederveen zal voor ons optreden met een muzikaal programma over: “David, de man 
Gods”. We houden deze avond in de kerkzaal waar alles, met name de grote harp, beter tot zijn recht komt. Ook 
de akoestiek in de kerk is veel beter. We zijn benieuwd. In de pauze gaan we naar de ontmoetingsruimte voor de 
koffie en/of thee. Het belooft een prachtige avond te worden. Kom allemaal!! 
 

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

Het jaarlijkse uitje: 
Wanneer : Donderdagmiddag 3 mei 2018 
Tijd  : Verzamelen bij de “Burgerkamp” om 13.00 uur 
Kosten  : € 7,50 dit is incl. koffie/thee met cake 
 

We gaan naar de vogelopvang de “Fûgelhelling” in Ureterp. Daar krijgen we een presentatie en een rondleiding. 
Houd deze datum vrij!! 

Vriendelijke groet,  
Bestuur Passage 

 

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):  
20 april  15 juni  
18 mei  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 
 
 

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: 

• 9 april 

• 14 mei 

• 11 juni 

•  

Meeting Point Hege Stins 
 

Welkom! 
 

Er is weer een Meeting Point op: 
22 april  10 juni 
13 mei   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 
 

NBG afdeling Eastermar 
 
‘Ik houd enorm van bijbelverhalen’ 
Dharsan (12) woont sinds zijn achtste in een kindertehuis. Zijn moeder kon niet voor hem en zijn twee zusjes 
zorgen en heeft hen afgestaan. Dankzij het kindertehuis heeft hij de mogelijkheid een opleiding te volgen. ‘Hoe ik 
in een kindertehuis terecht kwam? Mijn vader heeft ons gezin verlaten toen ik acht jaar was. Mijn twee zusjes en 
ik bleven alleen achter bij mijn moeder. Maar zij kon niet voor ons zorgen. Daarom woon ik nu hier. Mijn zusjes 
zitten in een tehuis zo’n zeventig kilometer van hier. ‘Ik heb het hier enorm naar mijn zin, er wordt goed voor me 
gezorgd. Het is ook fijn dat ik weer naar school kan. Mijn favoriete vak is Kannada, de taal van deze regio. Ik 
vind het fijn om te leren. ‘Mijn echte moeder komt af en toe op bezoek. Gelukkig gaat het goed met haar. Ze 
woont alleen en kan het aardig redden. Over een aantal jaar hoop ik naar haar terug te kunnen gaan. ‘Ik houd 
enorm veel van Bijbelverhalen. Mijn favoriete verhaal is het verhaal van Zacheüs de tollenaar. Hij klom in een 
boom om naar Jezus te luisteren. Al zat hij verstopt, Jezus zag hem toch. Jezus wilde hem redden. Ik hoop de 
mensen later ook te kunnen vertellen over Jezus. Juist omdat ik de Bijbelverhalen zo mooi vindt, zou ik heel 
graag een eigen bijbel met platen krijgen. Dan begrijp ik de verhalen nog beter.’ 
 

NBG Afdeling Eastermar 

mailto:loketeastermar@gmail.com
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Nieuw magazine “Petrus” 
 
Er is een gloednieuw magazine van de Protestantse Kerk genaamd Petrus. Het is 
een magazine boordevol verhalen van geloof, hoop en liefde. Op de leesplank in 
de hal van de Hege Stins ligt een exemplaar ter inzage.  
 
Het blad is gratis te bestellen via:  
Protestantse Kerk in Nederland,  
Antwoordnummer 53019,  
3503 VB Utrecht.  
 
Onder vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats, geboortedatum en 
geslacht. U kunt het blad ook cadeau doen aan iemand o.v.v. dezelfde gegevens 
hierboven aangegeven. 
 
Aanmelden kan ook via petrusmagazine.nl of abonnement@petrusmagazine.nl  

 
 

Opbrengst collecten/Kerkbalans 2018 
 

Datum  Kerk Onderhoud 
gebouwen 

Diaconie Kinderkerk Bijzonderheden  

31-12-2017 139,58 105,80 175,69   Leger des Heils 

01-01-2018 16,66  160,41  Leger des Heils 

07-01-2018 121,61 127,55 246,90  FamtoFam 

14-01-2018 134,50 113,95 163,65  Dorcas 

21-01-2018 97,60 89,60 105,35 25,71 Kerk in Actie; Oecumene 

28-01-2018 113,47 109,14 121,22  Catechese en educatie 

04-02-2018 123,70 129,20 153,70  Visserijslaven in Ghana naar huis 

11-02-2018 113,55 96,66 117,00 21,15 Pioniersplek Crosspoint 

18-02-2018 135,91 126,66 221,88  KSG-dienst 
 
Het koffiebusje is ook weer geleegd. Er zat €128,60 in!! 
 

 

 
Kerkbalans 2018 

In januari is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Op dit moment zijn bijna alle reacties binnen. We 
denken uit te komen op een bedrag van rond de € 108.000. Dit is € 10.000 meer dan we op grond van de vorige 
actie en verminderd aantal leden mochten verwachten. Een prachtig resultaat! 
 
Actie kerkbalans is onze grootste inkomstenpost. Met de pacht landerijen, huur pastorie en exploitatie gebouw en 
begraafplaats ( € 95.000) en collecten en acties ( € 15.000) geeft dit een totaal aan inkomsten van € 218.000. 
Dit wordt besteed aan kosten pastoraat en salaris koster ( € 150.000), onderhoud gebouwen en inventarissen, 
energie, verzekeringen en belastingen ( € 50.000) en overige kosten (kerkdiensten, bijeenkomsten, verplichte 
afdrachten, beheer en administratie etc. ( € 18.000). 
 
Wij willen al onze gemeenteleden en kerkbalansvrijwilligers hartelijk bedanken voor hun toezeggingen en 
inspanningen, die hebben geleid tot een geslaagde actie Kerkbalans 2018. 
 

Namens het college van kerkrentmeesters 
Klaas Dijkstra 

 

Collecterooster / uitleg collecten 
 

Zondag 25 maart 2018   Collecte Kerk in Actie - Noord Oeganda 

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 

mailto:abonnement@petrusmagazine.nl
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Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het 
vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in 
gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor 
totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd 
met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen 
volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting 
over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. 
Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Met deze 
collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte 
aanbevolen! 
 
Zondag 1 april 2018   Collecte Kerk in Actie - JOP 
Met Pasen, zondag 1 april, is de landelijke collecte bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP onder-
steunt gemeenten bij het opzetten van de Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op 
een creatieve manier de betekenis van Bĳbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al kliederend ontdekken 
wat geloven in God en het volgen van Jezus betekent. Veel gezinnen die de weg naar de kerk vaak niet meer 
weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzĳn aangesproken. Er zijn inmiddels meer dan 130 Klieder-
kerken gestart. JOP brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding en 
ondersteunt hen met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit.  
 
Zondag 8 april 2018   Artsen Zonder Grenzen  
Oorlogsgeweld komt nooit alleen. Zeker als de jaren zonder vrede voortschrijden. Want het hele leven van 
mensen staat op de kop. Naast bommen, granaten en kogels liggen andere vijanden op de loer. Een tekort aan 
voedsel, omdat ze vanwege het gevaar niet op pad kunnen om hun land te bewerken of te oogsten. Of om naar 
de markt te gaan om voedsel te kopen. Of een tekort aan medische zorg omdat het te gevaarlijk is om op pad te 
gaan om de hulp van een dokter te zoeken. Het streven van ARTSEN ZONDER GRENZEN is het verschil maken 
voor mensen in nood. Door medische hulp te verlenen aan mensen die dit hard nodig hebben, maar anders niet 
krijgen. In oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, 
epidemieën of een natuurramp. Deze hulp kan alleen gegeven worden dankzij giften van mensen zoals u, die 
verschil voor onze medemens willen maken.  
 
Zondag 15 april 2018   OMF (Overseas Missionary Fellowship)  
Wij willen zien dat de volken van Oost-Azië en christenen in Nederland met elkaar verbonden worden en samen 
in beweging komen om God te aanbidden, te kennen en Hem in gehoorzaamheid te volgen en te dienen. Dat is 
de visie van OMF Nederland. OMF (Overseas Missionary Fellowship) is een internationale en interkerkelijke 
zendingsorganisatie die in 1865 door James Hudson Taylor werd opgericht. In Nederland maakt OMF de 
geestelijke nood van Oost-Aziaten bekend. Ook willen zij christenen die zich door God geroepen weten tot Zijn 
dienst bemoedigen, stimuleren en coachen in het proces dat hen brengt op de plaats die God hen geeft. Steunt u 
OMF door een financiële bijdrage? 
 
Zondag 22 april 2018   Zingen en bidden op de adem van de getijden  
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek 
naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het 
aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht 
voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn, waar belangstellenden op alle dagen van de 
week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van 
vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt en dagelijks de Bijbel leest en bidt. De komende jaren 
bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te 
geven. 
 
Zondag 29 april 2018   Cordaid kinderstem 
Uw hulp blijft in 2018 hard nodig voor kinderen die leven in landen waar grote armoede heerst. Op dit moment 
zijn er 61 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden die niet naar de basisschool gaan. Die daardoor geen eerlijke 
kansen hebben voor de toekomst. Ze werken vaak in onveilige fabrieken en zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting 
en misbruik. Of brengen de dag door met de zorg voor hun zieke vader of moeder. Met uw hulp kunnen we 
meer kinderen goed onderwijs geven. Zij hebben een grotere kans op een betere toekomst. Kinderen die niet naar 
school kunnen door armoede of oorlog verdienen onze steun. Mogen we op u rekenen? Samen kunnen we 
kinderen in ontwikkelingslanden een goede start geven. Ieder bedrag telt. Alvast hartelijk bedankt! 
 

Ingezonden 
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Zondag 11 maart 2018, 11.00 uur dienst. “Laat de kinderen tot Mij komen” zei Jezus. 
 
Toen we het parkeerterrein opreden zeiden we tegen elkaar: “Er zijn niet zoveel mensen”, plek genoeg om je auto neer te 
zetten en in de kerk precies hetzelfde, plaats genoeg!! Erg jammer, want het was een mooie dienst. Toen kwam het moment 
dat de kinderen naar voren werden geroepen om daarna naar de kinderkerk te gaan. Volgens mij waren velen geraakt door het 
aantal dat naar voren kwam en wel … 2 kinderen!! Zo jammer, want de clubleiding steekt veel tijd in het voorbereiden. Dat 
was weer geweldig gedaan en ook dr. Zorgstra was weer van de partij, hij had het over delen en in zijn koffer zaten lekkere 
dingen die hij met de kinderen zou delen. Die 2 kinderen konden genoeg krijgen, maar ze konden het niet met andere 
kinderen delen wat wel de bedoeling was.  
 
In de Bijbel staat het verhaal van de moeders die de kinderen bij Jezus wilden brengen maar de discipelen zouden ze weg-
sturen. Toen zei Jezus: ”laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet” en Jezus zegende de kinderen. Hij liet de 
kinderen weten dat ze er ook bij horen en dat Hij van ze houdt. Met de KSG-dienst was het geweldig, zoveel kinderen met 
hun ouders. De kinderen mochten iets doen in de kerk en zij brachten hun moeders/ ouders mee. Bij de ingang stond een kind 
en zei: “Welkom”. Ja we zijn allemaal welkom bij Jezus, niet alleen in een bijzondere dienst maar elke zondag opnieuw, vooral 
de kinderen. 

 
E.C. Westerhof 

 

Jeugdrubriek 
 
Hallo allemaal,  
 

Heb jij ook een passie?  
"Ja" zei Johannes. Een bankpassie. Een rijbewijspassie. en ik heb ook nog een Alles ûnder ien dak passie.  
Eeuh ja. zo kun je het ook lezen. Maar dat bedoel ik niet.  
 
Passie. Wat betekent dat eigenlijk? 
Passie is een emotie. Een intens verlangen of enthousiasme voor iets of iemand. Je kunt een passie hebben voor 
muziek. Of sport. Of voor Jezus. Sommige jongeren hebben heel veel passies. En sommigen maar één. Of geen. 
 

Wat is jouw passie? 
We zijn op weg naar Pasen. We gedenken het lijdens- en stervensverhaal van Jezus. Johann Sebastian Bach 
componeerde hiervoor in 1728 de "Matthäus Passion". Wat een passie heeft deze man gehad. Wat een liefde voor 
muziek. Tegenwoordig wordt ieder jaar op witte donderdag "the Passion" opgevoerd. Een prachtig evenement 
waar vele jongeren voor het eerst in aanraking komen met het paasverhaal. Ook in Eastermar hebben we "de 
passie" gehad. Dit jaar dan wel in Veenwouden, maar Jezus is ook één van ons, nietwaar?'" 
 

Jezus is voor jou, voor mij, voor ons allemaal gestorven aan het kruis. Wat een liefde voor mensen. Wat een 
passie. Jezus was en is vol passie. Voor jou! Wat is jouw passie?  
 

Namens de jeugdraad,  
Jan Willem Sietsma 

Jeugdouderling 
 
 
Meeting Point 
De afgelopen maanden zijn we op kleine schaal gestart met Meeting Point. Een geweldig initiatief om op 
informele wijze met elkaar samen te zijn, te zingen en in gesprek te gaan over ons geloof. Iedere maand is op 
zondag om 11.30 uur Meeting Point. Ideaal tijdstip voor onze jeugd! We sluiten elke Meeting Point af met een 
gezamenlijke soep- en broodmaaltijd.  
 
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!  
Ideeën en wensen 
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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! 
 
Tienerstriid 
Op vrijdag 13 april a.s. barst de strijd weer los tussen verschillende dorpen in de tienerstriid. Eerder kon dit nog 
niet doorgaan, omdat zich onvoldoende clubs hadden aangemeld. Doet jouw club ook weer mee? Opgave kan 
alvast bij info@fcjt.live.nl. 
 
Slotactiviteit 

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

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

 
 
Verslag Tienerkerk klas 1 en 2  

 
Januari 2018 zijn we begonnen met een heerlijk 
nieuwjaarsontbijt, waarbij we allemaal een sterretje hebben 
aangestoken en een wens uitspraken: voor onszelf, onze 
vrienden, onze ouders, de wereld.  
Februari gingen we weer eten, maar dan anders; we vierden met 
elkaar het Avondmaal, net zoals in de kerk.  
 
Zondag 4 maart hadden we een alternatieve tienerkerk: de 
laatste dag dat er geschaatst kon worden!! En dat hebben we 
gedaan: half 10 op de ijsbaan en heerlijk geschaatst. Daarna nog 
met elkaar chocomelk gedronken en gezellig gekletst; we 
hebben een mooie ochtend gehad.  
 
Zondag 25 maart is de volgende tienerkerk en hebben we het 
over “kiezen”. Wat kiezen wij en waarom? Wat vinden wij 
belangrijk? En welke partij heeft de meeste stemmen gekregen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen? Marten Hospes van de 
kerkenraad is onze gast.  
 

Tot dan, Michel & Wytske 
 

 
Agenda:  
Zondag 25 maart : Tienerkerk klas 1 & 2 en KingsKids  
Zondag 8 april  : Tienerkerk 3 & 4 
Vrijdag 13 april  : Tienerstriid  
Zaterdag 14 april : Slotactiviteit 12+ jongeren 
Zondag 22 april  : Tienerkerk klas 1 & 2, KingsKids en Meeting Point 
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