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Protestantse Gemeente Eastermar      www.pgeastermar.nl 
 

 
 

 Wijk  Adres   Emailadres 
Kerkenraad 

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

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 Mw. De Rooweg 105,  
9203 DS Drachten 

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 Boskkamp 8 358125  boersma.jan@hotmail.com  

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

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

H. Hofstede-Schapelhouman  De Hege Stins  472141 06-14970621 koster@pgeastermar.nl  
Kinderkerk/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:martinadewit@planet.nl
mailto:loltsjevdzee@kpnplanet.nl
mailto:hospes.marten@gmail.com
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mailto:j.kamminga01@hetnet.nl
mailto:frankes.jikke@gmail.com
mailto:janewes48@hotmail.com
mailto:j.tillema.1@hetnet.nl
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KERKDIENSTEN 
 
 

Zondag 29 april 

09.30u. Ds. W.J. van Dijk 
 Surhuisterveen 
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!! 
 

Zondag 6 mei 

09.30u. Ds. J.M. Baaij 
 Burgum 
09.30u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 
M. Hospes 
Collecten: 

1. Missionair Werk en  
    Kerkgroei* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1,2 en 3: 
Ibrich Westerhof 
Femke Merkus 
Sietske Bijlsma 
Groep 4,5 en 6: 
Siepie Kooistra 
Hielke Tillema 
Groep 7 en 8: 
Dieuwke Lok 
 
Er is oppas aanwezig!! 
 

Donderdag 10 mei 
Hemelvaartsdag 

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

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

Zondag 13 mei 

09.30u. Drs. J. Kerkhof-de Vries 
 Hantumhuizen 
11.30u. Meeting Point 
Ouderling van dienst: 

W. Hofstede 
Collecten: 

1. St. Kinderen van de   
    voedselbank* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1,2 en 3: 
Froukje van der Veen 
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 20 mei 
Eerste Pinksterdag 

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

N./T. Hoekstra-Twijnstra 
Collecten: 
1. Versterk de kleine kerken in 
    Bangladesh* 
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 27 mei 

09.30u. Ds. F. Fink 
Ouderling van dienst: 
J.W./R. Sietsma-de Boer 
Collecten: 

1. Leger des Heils* 
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!! 

 

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 
Arie van der Sluis 
 
Er is oppas aanwezig!! 
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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 24 mei 2018, 18.00 uur bij: 
Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19 
 

Digitale kopij voor de volgende “Paadwizer”: 
Insturen voor of uiterlijk donderdag 24 mei 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 
 
Uw hemd mag u wel aanhouden 
bij Johannes 20.24 ev. (over Thomas en Jezus) 
 

We kennen bijna allemaal de situatie dat er kleren uit moeten voor medisch onderzoek. En dat heeft altijd iets 
gênants. Daar sta of lig je dan. Hopelijk heb je de instructie goed gehoord. Niet te weinig uitgetrokken, of nog 
beroerder: misschien wel te veel. En dan begint de mallemolen. De ene keer is het belastender dan de andere 
keer. Maar ongemakkelijk voelt het altijd wel.  
 

Ook in dit verhaal moet er kleren uit. En ook hier is er sprake van een arts en een patiënt. Maar eigenlijk is 
Thomas hier de arts: uw hemd mag u wel aanhouden! En Jezus, de gewonde genezer lijkt wel patiënt. Thomas 
onderzoekt de wonden. En een collega attendeerde me op de schilderijen over dit verhaal. Jezus heeft zijn 
kleding afgelegd en Thomas kruipt bij Jezus tot onder het vel! Hij peurt in de wond.  
 

Ja, je lichaam doet er toe. Dat het aangeraakt en getast en gekoesterd wordt. Als verdrietig mens. Maar ook als 
hersteld mens met de butsen en schrammen, de operatie-littekens. Een goede knuffel kan geen kwaad. Al zijn er 
juist in het pastoraat wel duizend redenen om ook voorzichtig aan te doen. Het is goed om iemand nabij te zijn. 
Een hug of een knuffel of een tút kan heel gepast zijn, maar soms ook echt een brug te ver (juist voor diegenen die 
met misbruik te maken kregen).  
 

De arts is hier de gewonde genezer. Pasen is Jezus niet in zijn koude kleren gaan zitten. Ja, Hij is opgestaan. Maar 
de littekens worden niet verdoezeld. Jezus weet wat kwetsbaarheid is. En voor Hem hoef je je wonden niet weg 
te stoppen. En als je wat begint te lezen over lichamelijkheid na Pasen dan ontdek je dat de evangelisten en de 
brievenschrijvers iets hebben met dat lichamelijke.  
 

Want wil Jezus ónze Verlosser zijn, dan hebben wij verlossing nodig met huid en haar. Heel ons leven, heel ons 
wezen, heel ons lijf roept om die verlossing. En daarom staat Jezus met Pasen niet op als een geest of als een 
spook. Nee, als de leerlingen erover vertellen, vertellen ze over een mens van vlees en bloed. Een mens die de 
hemel en de aarde belichaamt. O zeker, de leerlingen hebben Zijn weg ook echt wel verstaan. In Jezus' weg is een 
afdalen, een vernedering, ja zelfs een hellevaart (als er een hemelvaart is, dan is er immers ook een hellevaart!). 
En de evangelist Johannes waagt zelfs de gedachte dat we in de afdaling al te maken hebben met de 
verheerlijking: of wel: als het minder wordt voor Jezus, dan is het eigenlijk lang bezig om beter te worden voor 
Jezus. En als het beter wordt voor Jezus, dan wordt het beter voor ons! 
 

En hoe dan ook maakt Jezus die reis met zijn lichaam. Dat is er in het donker, dat is er in de hemelse heerlijkheid. 
En zo zijn wij met Hem verbonden. Ook als Hij bij God onze voorspraak is. Als Hij leeft in de hemelse gloria en 
als gewonde genezer pleit voor deze wereld. Hij is naar Zijn belofte met ons. Zo neemt Hij immers afscheid van 
ons (Mat. 28.16-20): zie Ik ben met U. En wat Hij belooft, doet Hij. Zeker weten.  
 

Ds. W.M. Stougie 
 

Uitstapje Holwerd 
 
Met een ploegje mensen zou ik graag naar Holwerd gaan. Naast de 
doopsgezinde kerk ligt een labyrint en dat is een prachtige mogelijkheid 
voor bezinning en inkeer. Ik stel me voor dat we rond 19.00 uur 
wegrijden, dan zijn we 19.30 uur daar en nemen dan een klein uur om 
even te kijken, te praten over hoe je het zou kunnen gebruiken en om dan 
ook daadwerkelijk te gaan lopen. Om 20.30 uur drinken we dan nog een 
kopje koffie en thee en gaan weer huiswaarts. Als je eerder meedeed aan 
de stiltewandelingen, aan de bezinning in de Adventstijd of aan de 
gebedskring is dit echt wat voor je. Als voorlopige datum heb ik 17 mei 
geprikt.  

 

Wil je er meer over lezen kijk dan op: 
http://www.dgholwerd.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/flyer_labyrint_3vouw.pdf (of google 
op labyrint Holwerd). En meld even van te voren aan mij dat je meewilt.  

 
Wim Stougie 

http://www.dgholwerd.doopsgezind.nl/bestanden/extern/documenten/flyer_labyrint_3vouw.pdf
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Bij de diensten 
 
Op 29 april gaat ds. W.J. van Dijk uit Surhuisterveen voor. 
 
Op 6 mei gaat ds. J.M. Baaij uit Burgum bij ons voor. 
 
Op Hemelvaartsdag 10 mei doet ds. Wim Stougie voor het eerst weer een dienst na zijn afscheid. Het zal dan 
gaan over Mattheus 28: 16-20: “zie Ik ben met u”.  
 
Op 13 mei gaat mevr. Kerkhof – de Vries uit Hantumhuizen voor. 
 
Op Eerste Pinksterdag 20 mei gaat ds. Martina Stougie voor. 
 
Op 27 mei gaat ds. Fink voor; na deze dienst is er gelegenheid om tijdens de koffie persoonlijk afscheid van haar 
te nemen. 
 
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. 
 

Verkiezing ambtsdragers 
 
Wij zijn als verkiezingscommissie al enige tijd bezig om weer nieuwe ambtsdragers te vinden. 
 
De volgende personen zijn bereid om een ambt te aanvaarden: 
Voorzitter  : Atse Atsma 
Kerkrentmeester : Grietje Tjepkema 
Diaken   : Jelle Merkus 
Ouderling  : Toos van der Sluis 
Pastorale werkers : Baukje Annema, Geke Otten en  

  Iema Annema 
 
We zoeken nog een jeugdouderling en een ouderling. 
 
Aftredend zijn:  
Loltsje van der Zee  Jikke Frankes 
Etsje Smits   Jannie Kamminga 
Beitske Kloosterman  Janke Hamstra 
Marten Hospes 
 

Namens de verkiezingscommissie 
Nico en Tine Hoekstra 

 

Gebedskring 
 
Wanneer : Op woensdag 23 mei, 6 en 20 juni, 4 en 18 juli 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. 
 
P.S. In augustus is er geen Gebedskring i.v.m. de vakantietijd. 
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Uit de pastorie 
 

“Een heel groot dank je wel” 
 
Wat is 15 april een bijzondere zondag geworden. Natuurlijk had ik een aantal lijnen uitgezet: mensen bij elkaar 
gebracht. Maar dat er dan uitkomt, wat je hoopt en nog veel meer dan dat, dat is een geweldig geschenk. De 
muziek, de overdenking (ik dacht dat ik mijn zus kende…), de liturgie, de praktische dingen. Uit de losse pols 
telde ik tenminste 40 mensen die voor ons gezin deze prachtige zondag mogelijk maakten. Ontzettend bedankt 
daarvoor, bedankt dat u er was, dat u op de receptie kwam en dat we even praten konden. Voor velen was het te 
vol (er waren rond de 400 mensen bij de dienst en het handen schudden duurde maar liefst 5 kwartier). Het was 
overweldigend.  
 
De dag zelf bepaalde me er ook nog eens bij dat er onder ons meer mensen zijn die zo gezegend zouden kunnen 
zijn door zo'n dag van vieren met wie hen lief en dierbaar zijn. Er zijn meer mensen die met het einde rekenen 
moeten. Laten we elkaar vasthouden.  
 
En nu? Laten we het maar doen, zoals ik eerder al schreef. Zo nu en dan een dienst, zo nu en dan een klusje en 
veel aandacht voor thuis.  
 
We gaan aan op de Samenloop voor Hoop. Mijn team is team Soarchsum. We zetten een stilteplek neer op het 
terrein en we lopen (uiteraard!) mee. Daarnaast hebben we net als alle anderen teams een kraam op de markt. 
Kortom, als u de 25e en 26e mei nog niet op vakantie bent, mis het dan niet! 
 
In de meivakantie bezoeken we Thilo en Magda Kierner in Karlsruhe. Daar kijken we naar uit om hen ook te 
ontmoeten in de inmiddels al niet meer zo nieuwe situatie van de Duitse gemeente die ze nu dienen. Hoe dan 
ook dragen ze hun zendingservaring met zich mee en dat trekt vast ook sporen daar. En daarna reizen we ook 
nog door naar Zwitserland voor vriendenbezoek. De ouderlingen weten wel wie er waar neemt.  
 
Ontvang een hartelijke groet van ons allen, 
 

Wim Stougie 
 

Bedankjes 
 

Rondom Theo's ziekenhuisopname en onze verhuizing hebben heel veel mensen met ons meegeleefd. Veel 
kaarten met goede wensen, telefoontjes: hoe gaat het nu, hulpaanbieders en hulpgevers zijn een warme deken om 
ons heen geweest en nog. En dat terwijl je van je dorp "afgaat"! Heel veel dank daarvoor. Dit jaar blijven wij nog 
volop betrokken bij de PGEastermar (met het dorp altijd). Binnenkort hoop ik (Theo) ook weer van de partij te 
zijn. Sowieso blijf ik zorgen voor het orgel. 
 

Hartelijke groeten en tot ziens, Etsje en Theo 
 

 

Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de felicitaties, kaarten en cadeaus voor ons 25-jarig jubileum. 
 

Willem en Hillie 
 

 

Wij willen graag een ieder bedanken voor de bloemen en kaarten voor en na de ziekenhuisopname. Het is goed 
om te weten dat er zoveel meeleven en gebeden is. 
 

Martje en Lieuwe Zeilstra 
 

Bloemen als groet 
 

18-03: Dhr. B. de Jong    
25-03: Mirjam Deelstra  
01-04: Dhr. J. Westerhof   
08-04: Dhr. Th. Smits    
15-04: Fam. Bonnie Slaaf   
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Verjaardagen in de maanden mei en juni 
 

10-05: Mevr. L. de Haan-Bosma  88 jaar   
15-05: Mevr. A. Veenstra-van der Wal  77 jaar   
15-05: Dhr. S. Zandstra    75 jaar   
22-05: Dhr. Tj. Algra    80 jaar   
23-05: Dhr. P van der Meulen   79 jaar   
29-05: Dhr. I. Groenewoud   79 jaar   
02-06: Mevr. A. Atsma   79 jaar   

 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Huwelijksjubilea 
 

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

Op 2 mei zijn Bouwe en Pietsje de Jong-Roorda, 55 jaar getrouwd. 
 

Op 7 mei is de familie Benedictus-Hoogsteen, 25 jaar getrouwd. 
 

Op 29 mei zijn Kees en Doete van der Velde-van der Veen, 60 jaar getrouwd. 
 

Bruidsparen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
 

Passage 
 

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

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 

 

‘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: 

• 14 mei 

• 11 juni 

mailto:loketeastermar@gmail.com
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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):  

• 18 mei  

• 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 

 

Meeting Point Hege Stins 
 

Welkom! 
 

Er is weer een Meeting Point op: 
• 13 mei  

• 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 
 

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.” 
 
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 

mailto:h.dantuma@live.nl
mailto:jantsje.vanderveen@gmail.com
mailto:wytske.zandstra@upcmail.nl
mailto:missionairteameastermar@outlook.com
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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 gespreks-
vragen. Uiteraard is er veel ruimte voor 

uitwisseling, voor persoonlijke verhalen, koffie, thee en gezelligheid. 
 
Ik hoop u te ontmoeten in de Hege Stins op: 

• Woensdag 23 mei van 15.00 tot 17.00 uur 

• Woensdag 6 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 
 

Mission Possible 
 
Opvang in Armenië 

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond 
asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het 
christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-
Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd, omdat volgens de overlevering het christendom in 
Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.  
 
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor 
Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot 
Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden 
geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan 
vanwege de armoede.  

 
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met 
lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd 
opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardig-
heden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de 
dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders. Ons eerste dagopvangcentrum is 
kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno 
Karabakh). 
 

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,- U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk 
willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.  
Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 
 
 

http://www.missionpossible.nl/
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Afscheidsdienst ds. Wim Stougie 
 
Een "te vroeg" afscheid  
 
Zo kwalificeerde ds. Sita Hofstra het afscheid op zondag 15 april 2018 van ds. Wim Stougie als predikant van 
onze gemeente. En zo was het ook: een afscheid wat eigenlijk niemand wilde. In een bomvolle kerk (met gasten in 
de bijgebouwen die meekeken/-luisterden ) werd op stijlvolle wijze afscheid genomen van ds. Wim Stougie in 
een dienst waarin de “Stougies” een belangrijke rol hadden. Sarah Stougie speelde op indrukwekkende wijze 
enkele stukken op de piano. Lisa Stougie droeg met “haar” Roden Girl Voices op virtuoze wijze bij aan deze veel-
zijdige en muzikale dienst. Sjoerd Stougie nam de schriftlezing voor zijn rekening en bediende de camera van de 
kerktelevisie. Tenslotte mag ook het prachtige orgelspel van Sietze de Vries niet ongenoemd blijven. 
 
Ds. Gerie Stougie verzorgde op persoonlijke wijze de overdenking waarin de zegen van Abel Herzberg centraal 
stond. De overdenking die als thema had meegekregen: “meegekregen – doorgegeven”. Daarna werd ds. Wim 
Stougie formeel ontheven van zijn predikantschap binnen onze gemeente. Ds. Hofstra las “Het formulier voor 
afscheid van een dienaar des Woords” (prachtig taalgebruik). 
 

Na afloop werd Wim als eerste toegesproken door zijn vriend Gerrit Bok die er geen 
misverstand over liet bestaan hoe sterk de vriendenband is tussen hem en Wim. Loltsje 
van der Zee sprak daarna als voorzitter van de kerkenraad Wim en Martina toe namens 
de hele gemeente. Ze deed dit “in stijl” door haar speech op te knippen in 3 punten: het 
werken, het afscheid en het blijven van Wim in Eastermar. En dan waren er natuurlijk 
de cadeaus. Als eerste kwam de kinderkerk met een doek vol vlinders, het meest 
kleurrijke cadeau wat Wim in ontvangst mocht nemen. Ze hadden ook al een plekje 
verzonnen waar dit doek kan hangen. Vervolgens reikte Loltsje een “skûtsje” uit dat 
door Jeltsje Pander was gemaakt met een gedicht van Trude Wagenaar.  

 
En zo beleefden we als Protestante gemeente van Eastermar een warm afscheid van ds. Wim Stougie, die we 
overigens nog vaak hopen te ontmoeten als voorganger in onze gemeente. Na afloop van de dienst was er nog 
een receptie waar alle gemeenteleden (en de vele gasten) de gelegenheid hadden om “de Stougies” de hand te 
drukken en hun het beste voor de toekomst toe te wensen. 

 

SamenLoop voor Hoop Eastermar 
 
Beste lezer, 
Zoals bij velen reeds bekend, wordt er op 25 en 26 mei 2018 in Eastermar een SamenLoop 
voor Hoop georganiseerd. In het dorp Eastermar is dit al aardig gaan leven, getuige het feit 
dat er al 9 deelnemende teams uit Eastermar komen. Ook in een aantal dorpen rondom 
Eastermar leeft het, hier zijn in tussentijd ook al 5 deelnemende teams , maar volgens ons 
moet dit nog veel beter kunnen?? 
 
Vandaar ons verzoek/oproep om in jullie dorpskrant, website, kerkblad en schoolkrant of sportkrantje een 
oproep te plaatsen om deel te nemen als persoon of nog mooier als team. De verhalen van deelnemers uit het 
verleden geven aan dat meedoen met een SamenLoop voor Hoop zoveel meer geeft dan alleen maar 
voldoening……………… Kijk maar eens op de volgende filmpjes https://www.youtube.com/watch?v=SK--
m3TxpN4&t=6s of op https://www.youtube.com/watch?v=iKMZoe0jObE 
 
Het is leuk als je met een team of alleen mee doet en ook nog wat binnenhaalt voor het goede doel (onderzoek 
naar “betere” genezing van kanker door het KWF gesteund), maar dit moet niet de hoofdzaak zijn, er bij zijn dat 
telt! Om een zo groot mogelijke bekendheid te krijgen zouden wij het zeer op prijs stellen dat jullie met z’n allen 
de SamenLoop voor Hoop Eastermar onder de aandacht van jullie lezers, bezoekers, leden, leerlingen, familie-
leden en vrienden brengen. En daar waar mogelijk de link naar onze website plaatsen en doorgeven: 
https://www.samenloopvoorhoop.nl/eastermar 
 

Namens de SamenLoop voor Hoop Eastermar een vriendelijke groet, 
Wiebe Visser 

marnijs@eastermar.nl  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SK--m3TxpN4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=SK--m3TxpN4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=iKMZoe0jObE
mailto:marnijs@eastermar.nl
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NBG afdeling Eastermar 
 
NBG en Huis van Belle maken Bijbel voor tienermeiden 

Veel christelijke tienermeiden willen graag elke dag bijbellezen, maar vaak lukt dat niet: ze vinden de Bijbel 
ingewikkeld en ze hebben het druk. Dat blijkt uit een enquête van Huis van Belle. Op 18 mei verschijnt de ‘Belle 
Bijbel’, een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Huis van Belle. Volgens de 
enquête vindt 67 procent van de meiden het lastig om in de Bijbel te lezen, terwijl ze het wel zouden willen. Eline 
Hoogenboom, directeur Stichting Huis van Belle: ‘Wij willen meiden bemoedigen en ze helpen bij het vinden van 
hun identiteit in God. Het liefst doen we dat met de Bijbel zelf. De ‘Belle Bijbel’ – de eerste echte meidenbijbel in 
ons land – laat hen ontdekken wat God te zeggen heeft over onderwerpen die zij belangrijk vinden. We zijn heel 
blij dat we samen met het NBG dit mooie cadeau aan tienermeiden kunnen geven.’ 
 
Belle Bijbel 
De ‘Belle Bijbel’ is een speciale Bijbel in Gewone Taal voor meiden die zich herkennen in Huis van Belle. ‘Op mijn 
zestiende verjaardag kreeg ik als exchange student in Amerika een jongerenbijbel cadeau van mijn gastouders. 
Dat vond ik toen een raar cadeau’, zegt NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter. ‘Toch ging ik erin 
lezen en tot mijn verrassing raakte de tekst me en kwam de Bijbel voor het eerst dichtbij. Daarom heb ik met 
plezier meegewerkt aan deze uitgave. Vrouwen en meiden spelen in veel bijbelverhalen een belangrijke rol. 
Mirjam bijvoorbeeld zorgde dat het goed kwam met haar broertje Mozes en liet door te dansen en te zingen zien 
dat ze blij was met God. Zo ontdekken tienermeiden dat de Bijbel ook over hen gaat.’ 
 
Zelfbeeld 

De ‘Belle Bijbel’ maakt meiden van 12-17 jaar wegwijs in de Bijbel. Er is veel aandacht voor thema’s die hen op 
die leeftijd bezig houden: Basics, Be, Beauty, Believe, Bible en Body. Ook worden ze op weg geholpen om te leren 
bijbellezen, via leesroosters, quizjes, quotes, profielen van meisjes van hun leeftijd uit de Bijbel en bezinnings-
vragen. Bij Body bijvoorbeeld krijgen ze de vraag hoe ze naar zichzelf en anderen kijken en wat de Bijbel 
daarover zegt. 
 
De ‘Belle Bijbel’ bevat 100 themapagina’s in kleur, kost € 29,50 en is vanaf 18 mei verkrijgbaar in de boekhandel 
en in onze Bijbelwebshop. 
 

NBG Afdeling Eastermar 
 

Stage Gera Olsthoorn 
 

Het is fijn om stage te lopen in Eastermar, daarmee kan ik het geleerde in praktijk brengen. De Meeting Point 
diensten heb ik gebruikt voor mijn onderzoek. Verder heb ik kennis gemaakt met de organisatie van Lokaal 
Loket, de Vrouwenochtenden en het actieve jeugdwerk in Eastermar. Ik draag af en toe mijn steentje bij om het 
tot een succes te maken, bijvoorbeeld met de Paaschallenge. Bij het bezoeken van mensen wil ik hen bedanken 
voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. Komende maand staat de ‘SamenLoop voor Hoop‘ op het programma. 
Ik voeg me bij het team ‘De Stevige Stappers‘ van het jeugdwerk. Er is nog een aantal activiteiten waarbij ik me 
inzet tot de zomervakantie. De gespreksmiddagen voor ouderen en Micha Young bijvoorbeeld. 
 

Met hartelijke groet,  
Gera Olsthoorn,  

stagiaire kerkelijk werker 
 

Collecterooster / uitleg collecten 
 
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! 
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Zondag 6 mei 2018   Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Deventer 
Vondst is de pioniersplek van de Lebuïnuskerk in Deventer. Het is de overtuiging van Vondst dat geloof waarde-
vol is en betekenis heeft in onze levens hier en nu. Vondst biedt mensen de mogelijkheid stil te staan bij het leven 
en hun plek in de maatschappij. Met nachtwakes, concerten, debatten en leessessies scheppen zij gelegenheid 
voor reflectie. Met deze activiteiten weet Vondst een brede groep mensen uit de stad aan zich te binden, die in het 
verleden niet door de kerk bereikt werden. 
 
De Protestantse Kerk steunt Vondst in Deventer en andere pioniersplekken in Nederland van harte, plekken 
waar mensen op zoek zijn naar actuele vormen van samenzĳn en bezinning, die aansluiten bĳ het dagelĳks leven 
van de huidige generatie. Geef aan de collecte 
 
Donderdag 10 mei 2018  ZOA: Noodhulp Afghanistan 

Een alarmerend bericht uit noord-Afghanistan: door extreme droogte kampen honderden families met een 
ernstig tekort aan drinkwater. En dat is een ramp. Zonder water kunnen deze gezinnen niet overleven. Door 
weersverschijnsel La Niña is er afgelopen winter te weinig sneeuw en regen gevallen. En dat terwijl veel 
Afghanen in het toch al droge gebied voor drinkwater hiervan afhankelijk zijn. Ook zijn veel oogsten mislukt, 
waardoor er niet genoeg voedsel is. 
 
Met uw steun kan ZOA in Afghanistan schoon drinkwater uitdelen. Help hen om deze kwetsbare gezinnen te 
helpen. Voor € 50,- geven zij nu één van deze 400 families schoon drinkwater – genoeg voor de komende drie 
maanden. 
 
Zondag 13 mei 2018   Stichting kinderen van de voedselbank 
Wist u dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen. Wist u dat er kinderen zijn die al in geen jaren 
hun verjaardag hebben kunnen vieren. Wist u dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van 
anderen lopen. Wist u dat er kinderen zijn die nooit eens in een pretpark of een dierentuin komen. Wist u dat er 
kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen. Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks 
worden gepest op school en in de buurt. Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen!!! Voor al deze 
kinderen is de stichting opgericht, een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinder-
armoede in Nederland. 
 
Zondag 20 mei 2018   Kerk in actie: Versterk de kleine kerken in Bangladesh  

In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church 
care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: 
leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en 
huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze 
vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden 
microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee 
kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. Geef met Pinksteren aan de 
zendingscollecte van Kerk in Actie. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Zondag 27 mei 2018   Leger des Heils 
Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper. Omdat ze geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans 
en een menswaardig bestaan. Geloven doe je niet alleen op zondag. Daarom staan de deuren van het Leger des 
Heils ook door de week open voor iedereen. In de korpsen kun je terecht voor een kop koffie, een praatje of om 
samen met anderen te eten. Door het hele land worden verschillende activiteiten aangeboden. Met uw gift 
kunnen ze mensen helpen die anders buiten de boot vallen. Samenleven doe je niet alleen. Helpt mee? 
 
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? 
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Jeugdrubriek 
 
Hallo allemaal, 
Ik was door de drukte met de rommelmarkt voor de Samenloop voor Hoop even de Paadwizer vergeten. 
Gelukkig mocht ik van Ellen een nagekomen stukje typen (bedankt Ellen!). Ik dacht het mezelf makkelijk te 
maken door eens te kijken wat ik 2 jaar geleden voor deze jeugdrubriek heb getypt. Wat schetst mijn verbazing: 
het ging over Sadiat, de jongen uit een asielzoekersgezin, die toen dreigde te worden uitgezet, terug naar zijn 
land. Net nu! We hoorden namelijk deze week het verhaal van een Afghaans gezin met kinderen van 7, 9 en 12 
jaar. Zij waren ook opgepakt en naar het uitzetcentrum in Zeist gebracht. Zij hebben nu toch een verblijfs-
vergunning gekregen, op humanitaire gronden. Super goed nieuws, vind ik. Jezus zei: “Alles wat je voor de 
minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.” Iemand een veilig plekje bieden in je land om te 
vluchten lijkt mij wel het minste wat we kunnen doen.  
 

We zijn weer aan het einde gekomen van het jeugdwerkseizoen. Vorige week zaterdag hebben we de afsluiting 
gevierd. De oudere clubs in Leeuwarden met een ‘wipe out’ en bowling. De jongere clubs hebben een gezellige 
speurtocht gehad. Ik heb weer veel mooie herinneringen om op terug te kijken en ik wil alle bestuursleden en 
jeugdleiders hartelijk danken voor alle inzet. De zomer ligt voor ons. De examens ook. Alle examenkandidaten 
wens ik veel succes. Hopelijk straks weer veel tassen aan vlaggen. Voor alle anderen: nog even doorbijten tot de 
zomervakantie, maar gelukkig eerst nog even meivakantie. 

 
 

   Namens de jeugdraad, 
 Jan Bijlsma  

 
 

 
Kings Kids: 
Vandaag hebben we de laatste keer Kings Kids gehad van dit seizoen. We kijken terug op 
mooie ontmoetingen, samen zingen, verhalen horen en knutselen. Kerngroep en leiding heel 
erg bedankt voor jullie medewerking. Hopelijk zijn jullie na de zomer allemaal weer van de 
partij. 
 
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! Als je je nog niet hebt aangemeld, kan dat vast nog wel. Kijk maar 
even op Facebook of de website. Er is ook een kinderloop, waar je aan mee kunt doen. Op 21 april hield het team 
de Stevige Stappers, waar een deel van onze jongeren in zit, een rommelmarkt, veiling en autowasactie. De 
opbrengst was fantastisch: meer dan 5.700 Euro. Iedereen die heeft bijgedragen hartelijk dank voor alle inzet. 

 
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! 

 
 
HERHAABERICHT: 
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 
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