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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  

A. Atsma (voorzitter)  Seadwei 2 354001 atse@mtsatsma.nl 

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

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

T. van der Sluis-Kooij 3 ’t Hôf 53 471618 oebele.toos@tele2.nl  

T. Wagenaar-Spijkstra 3 Boskwei 3 471679 driesentrude@agwagenaarveehandel.kp
n-cloud.nl 

Pastorale medewerkers 

I. Annema-Krol 1 It Heechsân 40A 472165 riet_nl@hotmail.com  

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

B. Annema-Larooi 2 Schoolstraat 15 472135 r.annema6@upcmail.nl  

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

Vacant 4 
   

G. Otten-de Jong 5 Torenlaan 34A 351606 gekeotten@live.nl 

J. van Kammen-Westerhof 5 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 

J. van der Heide  Skûlenboargerwei 4A 471305 joekevdheide@hotmail.com  

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  

G. Tjepkema-Hoekstra 3 Grote Hornstweg 15 371740 jellegrietje@zonnet.nl  
Diakenen 

R. de Haan (voorzitter) 1 Sytskelân 62 471361 remmeltboeing@live.nl 

J. Merkus 2 ’t Hôf 21 472203 jmerkus65@gmail.com  

J. Boersma (secretaris) 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 

D. Lok-Walda (kinderkerk)  ’t Hôf 47 471437 dieuwkelok@live.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  
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mailto:martinadewit@planet.nl
mailto:atse@mtsatsma.nl
mailto:oebele.toos@tele2.nl
mailto:riet_nl@hotmail.com
mailto:rienekevisser@kpnmail.nl
mailto:r.annema6@upcmail.nl
mailto:anne.joeke@zonnet.nl
mailto:gekeotten@live.nl
mailto:janewes48@hotmail.com
mailto:rinske04@outlook.com
mailto:j.tillema.1@hetnet.nl
mailto:joekevdheide@hotmail.com
mailto:janwillemsietsma@gmail.com
mailto:brouwer2000@hetnet.nl
mailto:d-veltman@live.nl
mailto:penningmeesterkrm@pgeastermar.nl
mailto:henkannema1947@hotmail.com
mailto:louschokker@hotmail.com
mailto:jellegrietje@zonnet.nl
mailto:jmerkus65@gmail.com
mailto:boersma.jan@hotmail.com
mailto:a.kramer42@chello.nl
mailto:bouwedejong@msn.com
mailto:bdevries0118@telfort.nl
mailto:koster@pgeastermar.nl
mailto:dieuwkelok@live.nl
mailto:l.geertsma@outlook.com
mailto:diaconiepkneastermar@gmail.com
mailto:w.w.wijma@hetnet.nl
mailto:j.koonstra@planet.nl
mailto:missionairteameastermar@outlook.com


 

 

 

3 

KERKDIENSTEN 
 

 

Zondag 23 september 

09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
09.30u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 

N./T. Hoekstra-Twijnstra 
Collecten: 

1. Stichting Orange Babies* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Lamkje Bergsma 
Janneke Geertsma 
Groep 5 t/m 8: 
Jannie Elverdink 
Rooster Kinderoppas: 

Willy Koops 
Marten Hospes 
 

Zondag 30 september 

09.30u. Ds. J.F. Mol 
 Nijega 
09.15u. Kingskids 
09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
Ouderling van dienst: 

H. Hiemstra 
Collecten: 

1. Stichting De Vrolijkheid* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 

 
Geen Kinderkerk  
i.v.m. Kingskids 

 
Rooster Kinderoppas: 

Anita de Boer 
Boukje Annema 
 

Zondag 7 oktober 
Israëlzondag 

09.30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
 Heilig Avondmaal 
09.30u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 

A. Atsma 
Collecten: 
1. Israëlzondag* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Ibrich Westerhof 
Femke Merkus 
Sietske Bijlsma 
 
 

Groep 5 t/m 8: 
Sonja de Boer 
Maaike Jacoba Lok 
Rooster Kinderoppas: 

Anita de Boer 
Sjoerdje Atsma 
 

Zondag 14 oktober 

09.30u. Dienst wordt verzorgd  
door de Diaconie m.m.v. dhr. 
Westerkamp van World Vision 
09.30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
11.30u. Feestelijke start van 
 Meetingpoint 
Ouderling van dienst: 

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

Groep 1 t/m 4: 
Anita Huisma 
Anneke de Boer 
Groep 5 t/m 8: 
Henk van Dijk 
Rooster Kinderoppas: 

Martje de Vries 
Wilmijne Kloosterman 
 

Zondag 21 oktober 
Fryske Tsjinst 

09.30u. Ds. W. Feenstra 
 Oldekerk 
Ouderling van dienst: 
T. Wagenaar-Spijkstra 
Collecten: 
1. Werelddiaconaat* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Lutske de Jong 
Josanne van der Valle 
Groep 5 t/m 8: 
Carla de Boer 
Rooster kinderoppas: 

Silke Zandstra 
Janny Fennema 
 

Zondag 28 oktober 
Bijbelzondag 

09.30u. Da. J.M. Baaij 
 Burgum 
Ouderling van dienst: 

T. van der Sluis-Kooij 
Collecten: 
1. Werelddiaconaat* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
Rooster Kinderkerk: 

Groep 1 t/m 4: 
Froukje van der Veen 
Groep 5 t/m 8:: 
Menno en Annet Westerhof 
Rooster Kinderoppas: 
Femke Merkus 
Corrie Snip 

 
 
 
 
 
 

Uitleg collecten zie 
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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 18 oktober 2018, 18.00 uur bij: 
Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19. 
 
Digitale kopij voor de volgende “Paadwizer”: 
Insturen voor of uiterlijk donderdag 18 oktober 2018, 18.00 uur naar ons 
emailadres: paadwizer@pgeastermar.nl  
 

Met vriendelijke groet, 
De redactie van de Paadwizer 

 

Autovervoer naar de kerk 

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

Voedselbank 
 
Bedankt gevers. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor het geven aan de voedselbank, het is een mooi succes 
en ze zijn er heel erg blij mee, zo kun je concreet je medemens helpen en het is zo simpel. Het inzamelen van de 
goederen is elke eerste zondag van de maand in de kerk voor en na de dienst, en de zaterdag ervoor kun je het 
brengen bij Elly en Michel van Holsteijn aan de E.M. Beimastrjitte 48, tussen 10.00 – 12.00 uur. 
 
Artikelen die ingeleverd kunnen worden zijn: 
Houdbare melk      Bruine bonen 
Blikgroenten      Kapucijners 
Jam, pindakaas, hagelslag, margarine, e.d.  Snert 
Koffie, thee, suiker     Soorten pasta (macaroni, spaghetti enz.) 
Blik vruchtencocktail     Waspoeder 
Appelmoes       Shampoo, douchegel, douchezeep 
Rijst, bloem, pannenkoekmix     Tandenborstels, tandpasta 
 
Tip: iets “luxe” in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet mogelijk is zoals chocola. 
 
Voor meer info: www.voedselbankt-diel.nl of mienthalbe@hotmail.com  
 
 
 

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

“Wij zijn de bouwers van de tempel niet, wij zijn alleen de sjouwers van de stenen”.  
 

  
Van de zomer waren we 2 weken in Bretagne op een RCN-camping. “RCN is in 1952 
ontstaan op initiatief van het Instituut voor Kerk en Wereld van de Nederlandse 
Hervormde Kerk. De stichters wilden een modern recreatiecentrum speciaal voor de 
kleine middenstand en geschoolde arbeider en in eerste instantie bedoeld voor 
gezinnen en niet uitsluitend voor Hervormde gezinnen”. Inmiddels is de doelstelling 
wel wat veranderd gelukkig, maar wat er nog wel steeds is, dat zijn de kerkdiensten op 
zondag.  
 

Op de eerste zondag van onze aankomst, -het was al ruim 25 graden-, ging ik even langs bij de kantine voor een 
stokbroodje en toen zag ik dat ie helemaal vol stond met stoelen. Alles stond klaar voor de kerkdienst. Terug bij 
de tent zei ik tegen Wim (met een grote dosis ongeloof): nou, ze verwachten nogal wat mensen bij die kerkdienst! 
En inderdaad, om 10 uur stroomde de kantine vol. Gezinnen met (veel) jonge kinderen, -en er was niet eens 
kinderkerk-, tieners, twintigers. Mensen stonden en konden er zelfs niet meer bij. Wij waren vroeg en hadden een 
mooie plek en keken onze ogen uit. 
 
De voorganger was een hele jonge vrouwelijke dominee uit het midden van het land. Van de dienst zelf is me 
weinig bij gebleven, behalve dat het een héle lange uitleg over Ruth was en dat de liederen uit het Nieuwe 
Liedboek allemaal onzingbaar waren. Zelfs de gitarist kon ze niet spelen. En ach, dat was wat jammer, maar 
eigenlijk gaf dat ook niet voor een keer. Wat me wel is bijgebleven dat waren de bezoekers die morgen, -en 
vergeef mij-, mijn ongeloof van tevoren erover. Naast ons zat een gezin met 2 jongens van een jaar of 18, 19. Ze 
hadden ieder een eigen bijbel mee, lazen mee, luisteren heel aandachtig, en toen de collecte daar was pakten ze 
ieder hun eigen portemonnee uit de achterzak. Later hoorden we ze in het toiletgebouw nog napraten met 
anderen over de preek. 
 
Wat raakte me daarin nou zo, en waarom had ik er nou zo weinig geloof in? Ja, ieder brengt zijn eigen ervaringen 
en verwachtingen van thuis mee. En hier in Eastermar en eerder in Noord Oost Friesland/Dongeradeel, weet ik 
ongeveer wel wat ik in de kerk kan verwachten, en al helemaal op een zondag in de vakantie als de zon heerlijk 
schijnt. En dat maakt me soms wel eens moedeloos. Maar voor het nieuwe seizoen heb ik eigenlijk met mezelf 
afgesproken om me daar niet meer door te laten ontmoedigen. Henriëtte Roland Holst schreef ergens: “Wij zijn 
de bouwers van de tempel niet, wij zijn alleen de sjouwers van de stenen”.  
 
De campingdienst was zo mooi omdat daar mensen waren die vol verwachting kwamen om andere gelovigen te 
ontmoeten en om een woord mee te krijgen dat meer om het lijf had dan alle aardse rijkdom en vermaak. Even 
een moment van rust en bezinning. Het mooie was dat er blijkbaar ook nog 18-jarigen zijn die een bijbel in hun 
koffer stoppen, en ouders die het belang ervan inzien om hun kinderen voor te gaan in het geloof. Oók in de 
vakantie. Het ontroerende was de jonge onbevangen dominee van 28 die dacht dat ze als dominee wel een heel 
bijzondere verschijning was op de camping. Allemaal stuk voor stuk bijzondere “stenensjouwers”.  
 
Maar niet alleen op de camping, ook in onze gemeente zijn er een heleboel “sjouwers van stenen”. Mensen die 
hun best doen om hun steentje bij te dragen en ja, soms misschien wel te veel, -maar soms ook te weinig-, 
verwachten van hun eigen bijdrage. Laten we voor komend seizoen maar trouw en volhardend ons steentje 
bijdragen met een opgewekt gemoed. De ruim 30 stenensjouwers van de Grote Kerkenraad zetten alles in het 
werk om er met elkaar wat moois van te maken. En dat alleen al is best een klus. Met elkaar hopen we zo elkaar 
als broeders en zusters te inspireren en aan te moedigen om te volharden in het geloof en in de samenkomsten. 
Maar goed, uiteindelijk is dat ieders eigen verantwoordelijkheid. De rest is in de handen van de Grote Bouwer 
van de “tempel”. Hij is het die Zijn gemeente ook hier bouwt en in stand houdt. 
 
 

Ds. Martina Stougie 
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In Memoriam 
 

 Tytsjerk, 14 augustus 1919       Drachten, 27 juli 2018 
 

Eelkje Plantinga – de Vries 
 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede (Psalm 68: 7).  
 
Eelkje de Vries werd geboren op 14 augustus 1919 in Tytsjerk. Voor de meeste mensen was ze Eke, genoemd naar 
haar oom Eelke, een broer van haar moeder. Het gezin van haar ouders, Jentsje en Anke de Vries-Zandstra, telde 
twaalf kinderen, vier kinderen zijn jong overleden. Eelkje was de tiende in de rij. Ze was 7 jaar toen het gezin naar 
Suwâld verhuisde. 
 
Op 23 mei 1946 zijn Sjouke en Eke getrouwd. Samen kregen ze acht kinderen, vier meisjes en vier jongens, 
Douwe, Ankje, Jentsje, Jan, Doete, Marthe en Epie. Eén jongetje heeft slechts drie dagen geleefd. Waar moeder 
Eke veel verdriet van heeft gehad, is het overlijden van haar 62 jarige dochter Anke. Eke was toen al weduwe. In 
1999 was haar man Sjouke na een lange tijd van ziekte en zorg reeds overleden.  
 
Gelukkig hebben Sjouke en Eke ook goede tijden gekend. Zo zijn ze drie keer samen naar Amerika gereisd, waar 
hun oudste zoon Douwe met zijn gezin woont. Toen ze van de boerderij kwamen, hebben ze nog flink wat jaren 
samen op ‘It Heechsân 17’ gewoond. De laatste 20 jaar woonde Eke er alleen. Dat was mogelijk dankzij de liefde-
volle verzorging van haar jongste dochter Epie en haar man Wiebe. 
 
Vrijdagmiddag, 27 juli om tien minuten voor zes is in Nij Smellinghe te Drachten, omringd door haar kinderen, 
Eelkje Plantinga-de Vries overleden. Ze is 98 jaar geworden en was daarmee ons oudste gemeentelid. 
Donderdagmiddag hebben we in De Hege Stins afscheid van haar genomen met woorden uit Hebreeën 4:9. Dit 
was de tekst van de dagoverdenking van 26 juli, uit “Immanuël’. Hierin wordt gesproken over de echte rust... 
Want als je Gods nieuwe wereld binnengaat, dan mag je uitrusten van al je werk. Net zoals God op de 7e dag 
uitrustte van zijn werk. Die rust heeft Eelkje Plantinga – de Vries, in het spoor van Jezus, gevonden.  
 

Ds. Foekje-Fleur Fink, 
Burgum. 

 

Bloemen als groet 

 
08-07: Dhr. H. Halbersma    
15-07: Mevr. L. de Haan-Bosma   
22-07: Mevr. J. Westerhof    
29-07: Dhr. Tj. van der Veen    
05-08: Nynke Talstra     
12-08: Eddy Westerhof    
19-08: Evert Wiersinga    
26-08: Fam. W. Veenstra    
02-09: Fam. I. Groenewoud    
09-09: Mevr. J. Hamstra-Dijkstra   

 

Gebedskring 
 
Wanneer : Op woensdag 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november 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. 
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Uit de pastorie 
 
Na een zeer warme zomer zijn we afgelopen zondag weer van start gegaan met het kerkenwerk. Voor ons wel 
wennen. Wim is druk met een nieuwe serie chemokuren in Utrecht en dat vergt zijn tol wel voor zijn conditie en 
voor ons als gezin. Dankbaar zijn we voor alle hulp. Zonder anderen redden we het niet. Ondertussen ben ik hier 
alweer vanaf juli fulltime dominee in één en dezelfde gemeente. Aan de ene kant is dat best relaxed omdat ik niet 
steeds heen en weer hoef te reizen en te denken, maar aan de andere kant voelt het ook wel als een hele verant-
woordelijkheid. Ik moet mijn weg daar ook wel wat in vinden. Gelukkig zijn er genoeg die meewerken en mee-
denken. Graag wil ik ook aan u vragen om vooral te laten weten als u iets dwarszit of als u iemand weet die 
graag een bezoekje wil. Of misschien bent u dat zelf wel. Soms merken we dat mensen ons niet (meer) durven te 
bellen of te vragen omdat ze ons willen “ontzien”. Dat is heel meelevend, maar niet nodig. Als iets niet lukt, dan 
laten we het wel weten. We gaan vol goede moed het nieuwe seizoen in. We hopen op mooie diensten, avonden, 
gesprekken en ontmoetingen. In alles weten we ons gedragen door onze God en door de gebeden voor elkaar. 
Dat geeft rust en vertrouwen.  
 

Met een groet uit de pastorie,  
ook namens Wim, Martina 

 

Verjaardagen in de maanden september en oktober 
 
25-09: Mevr. A. Veerman-v.d. Zee  87 jaar   
26-09: Mevr. D. v.d. Veen-de Boer  90 jaar   
27-09: Mevr. L. Veenstra-Roorda   85 jaar   
28-09: Dhr. P. de Jong    85 jaar   
01-10: Dhr. E. van der Sluis   82 jaar   
02-10: Mevr. N. A. Zandstra-Jorritsma  75 jaar   
03-10: Mevr. H. de Jong-v.d. Wal  82 jaar   
06-10: Dhr. M. van der Veen   82 jaar   
06-10: Mevr. J. Groenewoud-de Jong  78 jaar   
10-10: Mevr. M. van der Veen-Roorda  81 jaar   
24-10: Dhr. Tj. van der Veen   88 jaar   
28-10: Mevr. A. van Veen-Adema  83 jaar   
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

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 afge-
kondigd dan kunt u dat voor donderdag 18.00 uur mailen naar het volgende mailadres scriba@pgeastermar.nl  
 

De kerkenraad 
 

Geboortebericht 
 

By ús noch mear fertier 
Mei in twadde berntsje oer de flier 

Wy binne hiel bliid dat Amarins in suske hat. 
 

Gerbrich Regina 

 
Gerbrich is geboren op 18 juli 2018 en dochter en zusje van Jouke,  
Hinke-Sytske en Amarins van Dijk. 
 

mailto:scriba@pgeastermar.nl
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Huwelijksjubilea 

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

Op 27 september zijn Germ en Jantje de Vries-Bakker, 40 jaar getrouwd. 
 

Op 13 oktober zijn Joeke Pieter en Sjoukje van der Heide-van der Meulen,  
12,5 jaar getrouwd. 
 

Op 25 oktober zijn Riekele en Doete Algra-van der Veen, 55 jaar getrouwd. 
 

Bruidsparen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
 

Rectificatie: 
In Paadwizer nummer 6 is vergeten te vermelden dat op 1 september Freerk en Janke Hamstra-Dijkstra, It 
Heechsân 4, 40 jaar getrouwd waren. Onze oprechte excuses hiervoor! 
  

Bedankjes 
 
Hartelijk bedankt voor de bezoekjes, telefoontjes, kaarten, bloemen en andere attenties tijdens mijn revalidatie. 
Dat hebben we erg gewaardeerd. 

Hartelijke groet, 
Henk en Annie Halbersma 

 

 
Dankbaar mochten wij op 23 juni ons 40-jarig huwelijk vieren. We willen een ieder bedanken voor de vele 
kaarten bloemen en attenties die we mochten ontvangen.  

Marten & Jellie Hospes 
 

 
4-9-1963  4-9-2018 
Fanút de Buorren en fanút de Oranjestins sizze wy jim tige tank foar de felisitaasjekaarten en foar kaarten mei 
skreane tekst. Hat ús en de bern hiel goed dien. 

Ids en Jellie Groenewoud 
 

Passage 
 

Beste Passagevrouwen, 
Het nieuwe jaarprogramma hebben jullie weer thuis gekregen. 
 

In september starten we gezamenlijk met de Vrouwen van Nu. Zij hebben dit jaar de leiding op deze avond. 
Wanneer : Donderdag 20 september 2018 
Waar  : De Hege Stins 
Tijd  : 19:45 uur 
Spreker  : Mevrouw Ingrid Verhulst uit Loppersum 
Lezing  : “Roze bikini”. Een roadtrip van een vrouw die op de motor de rit van haar leven maakt. 
Kosten  : € 2,50 
 

Zet alvast de data van de volgende ontmoetingen in uw agenda: 
 

Wanneer : Donderdag 25 oktober 2018 
Waar  : De Hege Stins 
Tijd  : 19:45 uur 
Onderwerp : Stichting Pikulan. Lezing met dia’s over het project in Indonesië.  
Mevrouw Hinke de Vries neemt spulletjes mee die je kunt kopen, ook voor de stichting Pikulan. 
 

We hopen op mooie en zinvolle avonden. Ook zouden we graag nieuwe leden willen begroeten om onze groep te 
versterken! Kom gerust vrijblijvend een keer langs. Gasten zijn altijd van harte welkom! 
 

Namens Bestuur Passage 
Voorzitter Loltsje van der Zee ( 472074) 
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Lokaal Loket – Eastermar  
 
Inloopochtenden 2018 Lokaal Loket: 

Welkom op maandag 24 september bij de eerste, maandelijkse, inloopochtend van Lokaal Loket in de 
sportkantine van de Burgerkamp van 10:00 tot 11:30 uur. 
Iedere vierde maandag van de maand is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee, een 
praatje te maken of spelletje te doen. Soms zorgt Lokaal Loket voor een extra activiteit. 

• Op maandag 24 september is de feestelijke opening van de Dorpsbibliotheek. Een gevarieerd aanbod 
voor en door alle Eastermarders. Streekromans, Friestalige boeken, thrillers, detectives, fictie, non-fictie. 
De boeken kunnen tijdens de inloopochtend en bij het Sosjaal Miel uitgezocht en ingeleverd worden. Het 
lenen is gratis. 

• Op maandag 22 oktober zijn de heren Westerhof aanwezig met hun kledingkraam. Neem deze kans waar 
om uw garderobe aan te vullen of te vernieuwen. Zij hebben ook een rijke keus in ondergoed. Weet u het 
nog? “Eén in de was, één aan de bast en één in de kast”  

• Op maandag 26 november zal Ingrid Meijer een workshop valpreventie verzorgen. Met grote en stevige 
kussens zal zij ons leren hoe je een val op kunt vangen. Wie weet voorkomt dat gebroken polsen, benen 
en heupen. 

 

Wij hopen velen van u op deze ochtenden te mogen begroeten. 
 
Thema-avond over eenzaamheid met Kearn en de NHL 
Eenzaamheid is een onderwerp dat veel en vaak in het nieuws is. Wat is eenzaamheid eigenlijk? Is er één soort 
eenzaamheid of zijn er meer? Komt het alleen bij ouderen voor? Hoe kun je het herkennen? Is het op te lossen 
met aandacht? Allemaal vragen bij dit onderwerp die op deze avond aan de orde komen. 
 
Wanneer : Woensdag 3 oktober 2018 
Hoe laat : 20:00 uur 
Waar  : In de sportkantine aan de Burgerkamp 
Kosten  : Aan deze avond zijn geen kosten verbonden 
Opgave  : Bij Lokaal Loket 06 – 156 263 99 of loketeastermar@gmail.com 
 
Computercursussen in Eastermar 

Wilt u het omgaan met de computer, laptop, tablet of smartphone beter onder de knie krijgen? Of een DigiD 
cursus volgen om digitaal contact te kunnen hebben met alle overheidsinstellingen? Dat kan komende winter, bij 
voldoende deelname, in Eastermar worden georganiseerd. SeniorWeb Burgum en de bibliotheek zijn bereid deze 
cursussen in Eastermar te geven. Eind november 2018 wordt er een informatieochtend gehouden waar toegelicht 
zal worden wat de cursussen precies inhouden en wat de kosten zijn. Dan kan er ook ingeschreven worden voor 
deze cursussen. 
 
In januari 2019 zullen de cursussen van start gaan, mits er genoeg deelnemers zijn natuurlijk. U ontvangt een 
uitnodiging voor deze informatieochtend t.z.t via een huis-aan-huis folder. Ook zal e.e.a. worden vermeld op de 
Eastermarder website. Doarpsbelang Eastermar en Lokaal Loket roepen u op deze kans niet aan u voorbij te laten 
gaan. Kom in ieder geval naar de informatieochtend. Het verplicht u tot niets. 
 

‘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). 
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Voor overige vragen of vervoer: 

• Tel : 06-15626399 (tussen 09:00 -12:00 uur) 

• Mail : loketeastermar@gmail.com  

• Bij het Sosjaal Miel of de Inloopochtend. 
 

Volgende data Sosjaal Miel:    

• 8 oktober 

• 12 november 

• 10 december 
 

Nieuw seizoen vrouwenochtenden 2018 - 2019 
 
Lieve vrouwen, 
De zomer is weer voorbij! In het AZC kijken de vrouwen uit naar de eerste vrouwenochtend en we hopen dat 
jullie ook weer enthousiast zijn om elkaar te ontmoeten! Bijgevoegd vinden jullie het rooster met de data voor het 
komende seizoen. Daarnaast is er nog een belangrijke datum die we onder jullie aandacht willen brengen: 
 

• Op woensdag 26 september organiseren we een gezamenlijke maaltijd in de Hege Stins. Het is de 
bedoeling dat vrijwilligers van de groepen uit Eastermar en Noardburgum, én de vrouwen uit het AZC 
allemaal thuis iets lekkers koken en dat meenemen. Hillie zorgt voor soep. We verzamelen om 16:15 uur 
in de Hege Stins, halen de vrouwen op uit het AZC en genieten dan vanaf ongeveer 17:00 uur van een 
gevarieerde, internationale maaltijd. Verdere details hebben we besproken op de 14e september! 

 
Graag horen we wie we op 26 september kunnen verwachten. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom (alleen 
voor vrouwen!) 
 
Hartelijke Groet! 
Alexandra h.dantuma@live.nl 
Jantsje  jantsje.vanderveen@gmail.com 
Wytske  wytske.zandstra@upcmail.nl 
 

Planning vrouwenochtenden 2018-2019 
 
Noordburgum (woensdagochtend)  Eastermar (vrijdagochtend) 
 
3 oktober 2018      19 oktober 2018 
31 oktober     16 november 
28 november     14 december 
 
De kerstviering is op zaterdag 22 december in de Baptistenkerk 
Noordburgum 
 
9 januari 2019     25 januari 2019 
6 februari     22 februari 
6 maart      15 maart 
3 april      12 april   

1 mei      17 mei  
29 mei      14 juni  
26 juni      5 juli 
 
Zomervakantie 2019: 13 juli tot en met 25 augustus. 

 

Programma 2018-2019 
 
Er zijn mooie flyers gemaakt waar een aantal activiteiten opstaat die u kunt bijwonen. Op Startzondag zijn die 
uitgedeeld en in de kerk liggen er nog wat. Ook op de website kunt u deze flyer lezen. Informatie en data kunt u 
lezen over de Alpha Cursus, Meeting Point, KingKids, de Ouderenkring, de film The Shack, de Gemeentegroei-
groepen en de kring Ontdekkend Bijbellezen. 

mailto:loketeastermar@gmail.com
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Start Alpha-cursus 
 

Het Alpha team Eastermar nodigt je uit voor de Alpha-cursus. En dat doen we 
graag, omdat het een goede cursus is voor iedereen: voor jong en voor oud. Voor 
gelovigen en twijfelaars. Omdat het een prachtige kans is om God te leren 
kennen en te ontdekken dat God ook u wil leren kennen. Ben je twijfelaar of 
ongelovig of wil je God beter leren kennen of wil je je geloof opfrissen en wil je 
meer? Dan is de Alpha cursus uitermate geschikt voor jou!  
 
 

Samen met ons en de andere cursisten God zoeken. Samen de zoektocht doen, dan zul je ervaren dat God 
dichterbij is dan je denkt. Samen behandelen we: 
 

Is er meer? Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je geloven? Bidden.  
Wie is de Heilige Geest? De bijbel. Hoe leidt God ons? Het kwade weerstaan.  
Hoe vertel ik het anderen? Geneest God nog steeds?  
Wat doe ik met de kerk en de rest van mijn leven? 

 
Samen de weg wandelen opzoek naar God. Mensen geef jullie op. Schroom niet, wees niet bang en stap eens over 
de drempel heen om echt over het geloof en hoe jij het ziet en beleeft te praten. Kom en ga op weg naar Jezus, wij 
willen graag een eind met je op lopen en de weg wijzen. Geloof in Jezus. Geloof het evangelie. Geloof doet er echt 
toe. 
 
Vanaf 24 september zijn we dan 11 avonden en een weekend bij elkaar. Plan het vast voor het nieuwe seizoen in 
je agenda. Je zult er zeker geen spijt van hebben. Een mooie gelegenheid ook voor onze jongeren vanaf een jaar of 
15. Want wat zou het mooi zijn als jong en oud met elkaar in gesprek gaan over wat we geloven!  
 

Alpha-team Eastermar 
Contact en aanmelden: Gabe Taekema 06-53773559 

 

“Gelukkig ouder worden” kring 

 
Bij deze kring gaan we samen in gesprek naar aanleiding van thema’s die aangereikt 
worden in het boek van Anselm Grün: ‘Gelukkig ouder worden‘. Ja, hoe doe je dat? 
Inleveren op je gezondheid valt niet mee. Over aanvaarden en loslaten, omgaan met 
angst en depressie. 
 
Wanneer : Woensdagmiddag 26 september, 10 en 24 oktober  
Hoe laat : Van 15:00 – 17:00 uur 
Waar  : In de Hege Stins 
 
We beginnen met de hoofdstukken die vorig jaar niet aan bod zijn gekomen. 
Deelnemers van vorig jaar zijn ook weer van harte welkom.  
 
Met hartelijke groet,  
Gera Olsthoorn en ds. Martina Stougie 
 

Ontdekkend Bijbellezen 
 

De rechercheur en detectiveschrijver Baantjer vertelt in een van zijn boeken 
de anekdote van een Amsterdammer die elke vrijdag bloemen legde bij het 
graf van zijn overleden vrouw. Hij ontmoette dan vaak een oude Chinese 
man die iets verderop een schaal met eten voor zijn gestorven zoon neer-
zette. Dat vond hij nogal merkwaardig. Toen hij een keer zijn schroom 
overwonnen had, vroeg hij: “Waarom doet u dat? Wanneer komt uw zoon 
het opeten, denkt u?” Waarop de oude Chinees antwoordde: “Op dezelfde 
dag dat uw vrouw naar uw bloemen komt kijken”. 
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Allemaal zijn wij enorm beïnvloed door onze eigen cultuur. En met onze “culturele leesbril” op kijken wij ook 
naar anderen en lezen we ook de bijbel. En de vraag is dan wat we echt aan de bijbel ontlenen of dat we er soms 
wat al te gemakkelijk onze eigen opvattingen in teruglezen. Onze zogenaamde “leesbril” wordt verder bepaald 
door onze eigen situatie, ervaringen, leeftijd, kerkelijke achtergrond, en noem maar op. Niemand leest zonder zijn 
eigen “leesbril” de bijbel. 
 
Bij “Ontdekkend Bijbellezen” is het de bedoeling om zo open mogelijk te lezen en de bijbel zo veel mogelijk voor 
zichzelf te laten spreken. We gaan samen een gedeelte lezen en helpen elkaar door onze inzichten te delen. Ook 
zoeken we in het gelezen gedeelte naar wat God ons daarin te zeggen heeft. Het gaat dus ook om de persoonlijke 
omgang met de bijbel; met wat je ermee kunt. Graag zou ik willen beginnen om gedeelten uit Genesis te lezen. 
We beginnen gewoon maar bij het begin en we laten ons verrassen. Iedereen is van harte welkom om mee te 
doen. Leeftijd is niet belangrijk. Wel een open geest voor anderen en voor nieuwe inzichten. Voor wat de Geest 
ons leren wil. 
 
De data in het najaar zijn:  
Wanneer : 9 oktober, 8 november, 11 december. 
Hoe laat : Van 20:00 uur tot 21:30 uur  
Waar  : In de Hege Stins o.l.v. ds. Martina Stougie 
 

Kinderen en tieners in de kerk 
 
Bij Annemarie van Heijningen, die nogal eens columns schrijft voor de EO vond ik 
onderstaand stukje (een gedeelte ervan): 
 
Kind in de kerk is voor mij een kostbaar iets. Een kindernevendienst hoeft van mij niet 
zo. Als een kind niet went aan liturgie en luisterhouding, dreigt het als tiener af te 
haken. Ik zie het om me heen gebeuren. 
Hou, uitzonderingen daargelaten, de boel toch lekker bij elkaar. Op zondag je handen vol aan je nageslacht? Adopteer een 
kerkopa of -oma. Het gros van de ouderen vindt het fantastisch om jouw kletsende koter naast zich te hebben. Zij blij, jij blij, 
kind blij. Iets met verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid. 
Natuurlijk, een dienst is voor een kind niet altijd even sprankelend. Maar wie zegt dat alles in het leven helemaal top moet 
zijn? Is de preek te ingewikkeld? Dan voor ons de schone taak om ter plekke of achteraf de vertaalslag te maken. Organiseer 
tijdens het zondagmiddagmaal een korte AST: een After the Service Talk. Vat de preek samen aan de hand van je 
aantekeningen en vraag je kroost om tips en tops. Meteen een goeie herkansing voor gezinsleden die de clou hebben gemist. 
 
Gelukkig hebben wij wel kinderkerk en tienerkerk, en daarnaast is er een keer of 6 het nieuwe Kingkids. Ook 
daar doen vele tieners mee als leiding. In tegenstelling tot de schrijfster vind ik dat wel heel waardevol. Het leven 
en de kerk hoeft zeker niet helemaal top te zijn en dat is het ook niet, maar ik vind dat wij in onze kerk toch een 
heel eind komen. Ik ben er ook niet van overtuigd dat als we dat allemaal afschaffen, dat kinderen en tieners dan 
wél blijven. Maar toch, er zit wel iets van waarheid in bovenstaand stuk. Want wat zou het mooi zijn als we al die 
andere keren (als er eens niets bijzonders is zoals Kingkids, tienerkerk, KSG) gewoon met elkaar, met alle 
leeftijden en generaties, kerk zouden zijn. Probeer gewoon maar eens te luisteren, te ondergaan en te beleven wat 
er al eeuwen aan liturgie, teksten en liederen overgeleverd is. Even een uur geen mobiel, Netflix, huiswerk of het 
zoveelste evenement. En vooral; praat er thuis over met elkaar op een positieve opbouwende manier. Wat heeft je 
geraakt? Wat viel je op? Wat neem je ervan mee? Uiteindelijk wordt niemand daar minder van. De zegen krijg je 
sowieso mee. 
 

Martina Stougie 
 

Opnieuw stage in Eastermar 
 

Vorig jaar mocht ik hier stagelopen en deze stage krijgt een vervolg. Mijn naam is Gera Olsthoorn, 39 jaar en ik 
kom uit Drachten. Velen kennen mij nog uit de periode in het onderwijs. Meeting Point heb ik hier onder andere 
gedaan met een groepje vrijwilligers. Dat krijgt dit jaar een vervolg. Gemist? Dit jaar opnieuw een kans! We 
ontmoeten elkaar rondom een thema. De vrouwenochtenden met vrouwen van het AZC vond ik heel bijzonder. 
Verder vond ik de Paas Challenge leuk met de jeugd en de activiteiten met groep 7 op de basisschool rond Kerst, 
Pasen en Pinksteren. Met Micha Young heb ik ook goede avonden gehad. Er konden nog wel wat jongeren bij. 
Wie weet lukt het dit jaar? 
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Ik zit nu in het derde jaar van de opleiding voor Kerkelijk werker in Zwolle. Dit jaar 
richt ik mij meer op het pastoraat. Verder organiseer ik een avond gespreksvoering 
voor de leiding van het jeugdwerk. Een andere activiteit die generaties verbindt is 
een filmavond voor jong en oud. We kijken de film: ‘The Shack‘. Een indruk-
wekkende film. We praten erover na met een hapje en een drankje.  
 
De ouderenkring die ds. Martina Stougie heeft opgezet krijgt een vervolg, voor wie 
het gemist heeft, drie keer komen we bij elkaar. Op een andere plek in deze 
Paadwizer meer informatie. Tot ziens in Eastermar!  

 

Met hartelijke groet,  
Gera Olsthoorn 

 
 

Uitnodiging gezellige middag 
 
Aan alle 75+ leden van de Protestantse Gemeente Eastermar 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een gezellige middag: 
Wanneer : Donderdag 18 oktober 2018 
Waar  : In de Hege Stins 
Tijd  : 14.30 - 17.00 uur 
 
Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd. Wij hopen dat u in de 
gelegenheid bent om te komen. 
 
Opgave graag telefonisch of via de mail voor 11 oktober a.s. bij: 
Tine Hoekstra  : ’t Hôf 90  0512 – 471792 Mailadres: l.hoekstra8@chello.nl of 
Piertsje Hogendorp : ‘t Hôf 76   0512 – 471708 Mailadres: p.hogendorp@euphony.nl of 
Truus van der Meer : Sytskelân 15   0512 – 471695 Mailadres: vandermeertruus@gmail.com  
 

Groeten van Truus, Piertsje en Tine 
 

Uitnodiging Missionair Team 
 
DURF JIJ HET AAN? 
 
Het rauwe levensverhaal van Joop Gottmers: 
Van steenrijke drugscrimineel en kickbokskampioen tot volgeling van Jezus. "Ik was getraind om in mijzelf te 
geloven. Ik geloof nu dat, als God niet had ingegrepen, ik nu al jaren dood was geweest" -Joop Gottmers-  
 
Vanuit het missionaire team zijn we ontzettend enthousiast dat we Joop Gottmers naar Eastermar hebben kunnen 
halen om zijn unieke, en bizarre levensverhaal aan ons te komen vertellen. In 2010 schreef hij een boek hierover, 
wat inmiddels een bestseller is geworden. Joop heeft vele, met name tieners en twintigers de afgelopen jaren 
weten te raken met zijn verhaal. 
 
Wat   : Lezing Joop Gottmers 
Waar   : In de Hege Stins 
Wanneer  : Vrijdag 26 oktober 
Hoe laat  : Om 20:30 uur. Inloop vanaf 20:00 uur 
Voor wie  : Iedereen die het aandurft, met name de 20 – 30-ers 
 
Dit wil je niet missen. Het belooft een fantastische, inspirerende avond te worden.  
 
 

Sytze Taekema 
Jan Willem Sietsma 
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NBG afdeling Eastermar 
 
Bemoedig christenen in Irak met een Bijbel 

Al eeuwenlang woont er een kleine christelijke minderheid in Irak. Door de oorlog en het 
geweld van de afgelopen decennia is hun situatie ernstig verslechterd. Met ons project 
‘Bijbels voor Irak’ willen we christenen in Irak bemoedigen. De Bijbel is een boek vol hoop en die boodschap 
willen we graag delen. 
De christelijke gemeenschappen in Irak – minder dan 1 procent van de totale bevolking – staan enorm onder 
druk. Zo proberen extremisten het land te ‘zuiveren’ en is er sprake van etnisch geweld. Voor veel christenen 
staat elke dag hierdoor in het teken van overleven. Veel huizen en kerken zijn vernietigd in de conflicten. Voor 
velen is de situatie hopeloos. 
 
Wie krijgen de bijbels? 
Veel christenen zijn gevlucht voor het geweld van onder andere IS. Ze hebben hun hele hebben en houden achter 
moeten laten. Het Irakees Bijbelgenootschap verspreidt de bijbels onder christelijke gezinnen die alles zijn 
kwijtgeraakt. En ook onder mensen die tot geloof gekomen zijn. Zij behoren tot de allerarmsten en zijn kwetsbaar 
omdat hun omgeving het vaak niet accepteert als iemand christen wordt. 
 
Help mee 

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) wil christenen in Irak bemoedigen met de Bijbel, een boek vol hoop. 
Helpt u mee? 
 

NBG afdeling Eastermar 
 

Dorcas voedsel- en kledingactie 
 
In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tien-
tjes per maand. In de winter is dat extra moeilijk. Sneeuw zorgt ervoor dat ze 
opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal 
niemand. Een blik bruine bonen of een pak rijst is dan meer dan welkom. 
 

In november zamelen we de producten in en sorteren deze. In de maanden daarna nemen de allerarmsten de 
pakketten in ontvangst. Daar zijn ze erg blij mee. Het geeft ze hoop te weten dat er mensen om hen geven. 
 
De Dorcas Voedselactie is van 5 tot en met 10 november 2018. 

• U kunt producten bij “Alles ûnder ien dak” kopen en deze achterlaten bij de kassa. 

• U kunt uw producten en/of overige kleding, schoenen en linnengoed ook inleveren op zaterdag 3 
november van 09:00 – 15:00 uur op ’t Hôf 90. 

 
Er is behoefte aan onderstaande producten: 
Zonnebloemolie (plastic fles), limonadesiroop (geen plastic fles), groenten in blik, witte en bruine bonen in blik, 
fruitcocktail in blik, rijst, macaroni, spaghetti, suiker, liga, theebiscuit, jam, thee, tandenborstel en tandpasta. 
 

Namens Dorcas vriendelijke dank, 

Tine Hoekstra – Twijnstra (coördinator Dorcas) 
’t Hôf 90 te Eastermar. 

 

Collecterooster / uitleg collecten 
 
Zondag 23 september 2018  Stichting Orange Babies 

Orange Babies helpt moeders en kinderen in Afrika bij hun gevecht voor een toekomst zonder HIV. Wat veel 
mensen niet weten is dat je met de juiste medicijnen en zorg de overdracht van HIV kunt voorkomen. Dus als een 
zwangere vrouw besmet is, wil dat nog niet zeggen dat de baby ook met HIV ter wereld hoeft te komen. In tegen-
deel zelfs: sinds de oprichting van Orange Babies zijn er al tienduizenden baby’s gered.  
 
Orange Babies is actief in 20 projecten in Zuid-Afrika, Namibië en Zambia waar de HIV-besmettingsgraad hoog 
is en hulp niet voor handen. Orange Babies zet zich in voor een HIV en aids vrije wereld. Helpt u mee? 
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Zondag 30 september 2018  Stichting de Vrolijkheid 
Stichting de Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge 
vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking aan de orde van de dag zijn. Ze hebben 
indringende ervaringen achter de rug en hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. 
Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. 
Voor en met deze kinderen, jongeren en hun ouders organiseert Stichting de Vrolijkheid in 27 AZC’s creatieve 
activiteiten. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelf-
vertrouwen en talent te ontwikkelen. Om ervaringen te verwerken én om even kind te kunnen zijn. 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Zondag 7 oktober 2018   Kerk en Israël (Israëlzondag) 
Het gesprek gaat altijd door. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van 
de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat 
ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelĳk voelt ze zich ook verbonden met Palestĳnse christenen 
en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden 
deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël.  
 
Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bĳ wat de verbondenheid met Israël 
betekent. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 
o.v.v. collecte Kerk en Israël. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Zondag 14 oktober 2018  Worldvision 
“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar 
mij toe.” Matteüs 25: 35, 36  
 
Worldvision wil de gemeente graag inspireren om op zoek te gaan naar onze rol als christen rondom armoede en 
gerechtigheid. Daarnaast bieden ze ons praktische handvatten om de bewogenheid handen en voeten te geven. 
De collecte gebruikt Worldvision op plaatsen waar de nood het hoogst is. Ze helpen bijvoorbeeld oorlogs-
kinderen om na jaren van oorlog een veilige toekomst op te bouwen en zorgen voor voedsel en onderwijs in de 
hartverscheurende omgeving van vluchtelingenkampen. Helpt u mee? 
 
Zondag 21 oktober 2018  Werelddiaconaat (Kerk in Actie) 
Leven van visserij in Nepal. 
In de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is het moeilijk om voedsel te verbouwen. Hierdoor is er 
een voedseltekort en is 35% van de kinderen onder de 5 jaar chronisch ondervoed. In deze regio ligt een groot 
meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de 
boeren meer inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de 
bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt 
bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en 
over de verkoop van de vis. 
 
UMN ondersteunt hen ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw mogelijk is. 
En ze trainen mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te zetten. Dankzij de ondersteuning van 
UMN op het gebied van landbouw en visserij stijgt het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het 
hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u wereld diaconale 
projecten van Kerk in Actie zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee?  
 
Zondag 28 oktober 2018  Werelddiaconaat (Kerk in Actie) 
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten 
van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50,00 per maand. Een sociaal vangnet ont-
breekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel 
vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) 
lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF 
werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft 
in verandering.  
 
De opbrengst van deze Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van 8 lokale kerken die 
zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. Helpt u mee om deze collecte tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 
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Opbrengst collecten 
 
Datum  Kerk Onderhoud 

gebouwen 
Diaconie Kinderkerk Bijzonderheden  

17-06-2018 126,30 132,28 168,65   K.S.G.-dienst 

24-06-2018 99,15 101,30 228,30  Rode Kruis Jemen 

01-07-2018 58,75 58,74 68,47  Met school naar de kerk 

08-07-2018 109,10 102,70 153,15 21,45 Artsen Zonder Grenzen 

15-07-2018 100,80 98,80 118,80  Jantje Beton 

22-07-2018 102,60 104,65 146,97  Interkerkelijke werkgroep asielzoekers 
Drachten 

29-07-2018 87,75 87,30 127,66  World Vision 

05-08-2018 66,10 64,75 93,90 14,45 Rode Kruis 

12-08-2018 116,65 121,60 151,60  Zending Kameroen 

19-08-2018 88,50 82,65 111,35  The Hunger Project 

26-08-2018 193,70 121,90 227,21  Plan Nederland 

02-09-2018 107,30 92,90 130,75 4,50 PKN Jeugdwerk 

 

Jeugdrubriek 
 
“Kinderen en jongeren hebben het druk”, lezen we via allerlei media. Zomervakantie is daarom ook een 
geweldige uitvinding, vind ik. Heerlijk zo’n tijd van helemaal vrij zijn en niets moeten! Ik hoop dan ook dat jullie 
allemaal een fijne tijd achter de rug hebben en hebben kunnen genieten. Aan het weer heeft het niet kunnen 
liggen….  
 
Maar ja, dan is de vakantie weer voorbij en na 1 weekje school, werken en alle andere activiteiten die allemaal 
tegelijk weer starten, is het soms net alsof de vakantie alweer heel lang achter ons ligt. Het is namelijk best 
moeilijk om die relaxte zomersfeer vast te houden als je weer van alles moet. 
Toch willen wij dat wel proberen; die relaxte sfeer vasthouden bij alle leuke jeugdactiviteiten die we dit seizoen 
gaan doen. Even lekker hangen op de bank in het jeugdhonk, samen eten, een spel spelen, een gesprek voeren of 
knutselen en ondertussen stilstaan bij het mooie en relaxte idee dat we allemaal kinderen van God zijn…. 
Dus kom en doe mee, dan maken we er weer een supergezellig seizoen van! En ondertussen wensen we iedereen 
veel succes met een nieuw schooljaar en alles wat je verder “moet”. 
Ook de leiding wensen we een relaxed seizoen toe met veel plezier en Gods Zegen. We vinden het geweldig dat 
jullie je tijd en energie weer inzetten voor onze kinderen en jongeren. 
 

De jeugdraad 

 
1e Kingskids 30 september  

Na alle positieve reacties van vorig seizoen gaan we natuurlijk door met Kingskids. Op 30 september is de eerste 
Kingskids van dit seizoen. Het thema is “Vertrouw op God”. Wat we precies gaan doen is natuurlijk nog een 
verrassing, maar het belooft weer een heel vrolijke boel te worden, waarin we zingen, dansen en….??????? 
Neem vriendjes en vriendinnetjes mee en vergeet je keycord niet! Tot ziens op 30 september. De andere data voor 
Kingskids dit seizoen zijn 11 november, 27 januari, 31 maart en 26 mei. Zet ze alvast in de agenda. 
 
Jongeren gezocht 

Help jij mee om van Kingskids een feestje te maken voor de kinderen van onze kerk? Zit je in klas 3 of hoger dan 
zouden wij het heel leuk vinden dat je komt helpen bij Kingskids. We hebben al een groepje vrijwilligers, maar er 
kunnen altijd meer bij. Je hoeft niets voor te bereiden, alleen aanwezig te zijn op de zondagochtend. Kun je een 
keer niet, geen probleem; per keer kun je aangeven of het wel of niet lukt. Dus geef je op en doe gezellig mee! Het 
zou vooral leuk zijn als er wat meer jongens mee willen helpen. 
Opgeven kan via een appje naar 06 27568841 (Alexandra Dantuma). 
 
Groep 6 geen club…? 
Helaas hebben we nog geen leiders kunnen vinden die club kunnen geven aan groep 6. We hebben wel een 
enthousiaste groep van 18 kinderen die club heel leuk zou vinden. Dus bij deze de laatste oproep om je op te 
geven als leiding voor groep 6. Het zou heel jammer zijn als club niet door kan gaan. Tijdstip en frequentie kan in 
overleg. Wil je meer info of overleg? App of bel 06 27568841 (Alexandra Dantuma). 
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2 groepen Kinderkerk 
Helaas loopt het aantal kinderen dat de laatste tijd naar de Kinderkerk gaat snel terug. Daarom is er besloten dat 
er vanaf nu 2 groepen zullen zijn; groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 8. Zo hopen we met weer vollere 
groepen mooie momenten tijdens Kinderkerk te hebben. 
 
Trainingsavond “De kerk als thuis plek voor kinderen en jongeren” 

Op maandag 24 september organiseert JOP een trainingsavond over bovenstaand onderwerp. We gaan hier met 
een aantal jeugdleiders en leden van de jeugdraad naar toe. Wil je ook mee? Geef je op bij Alexandra (zie boven). 
 
Survival en Paintball 29 september 
Het FCJT organiseert op zaterdag 29 september een Survival bij de Grote Wielen. Je kunt meedoen wanneer je 8 
jaar of ouder bent en een zwemdiploma hebt. Het is van 13:00 tot 16:30 uur. Wil je paintballen of heb je een groep 
groter dan 8 personen, dan moet je je opgeven bij info@fcjt.nl. 
 
Jeugdmiddag 3 november 

Het FCJT organiseert op zaterdag 3 november een gezellige jeugdmiddag voor kinderen vanaf 8 jaar. Je bent van 
14:00 tot 17:00 uur van harte welkom in Glinstra State in Burgum om de hele middag verschillende leuke 
activiteiten te doen. Opgave is wel nodig. Dit moet voor 27 oktober bij info@fcjt.nl. 
 
Uitnodigingen Rock Steady en Club 

De planning van de clubs en Rock Steady is allemaal rond. De uitnodigingen voor club worden op school 
uitgedeeld. Voor Rock Steady proberen we iedereen zoveel mogelijk een uitnodiging thuis te bezorgen. I.v.m. de 
nieuwe Privacywet is het lastiger om aan alle juiste lijsten en adressen te komen. Dus kijk ook hieronder naar de 
data en tijden van de eerste bijeenkomsten, voor het geval dat….Weet dat je van harte welkom bent!! 
 
Bestuur jeugdraad 

Misschien goed om te weten wie in het bestuur van de jeugdraad zitten. Je kunt ons aanschieten voor 
vragen/opmerkingen/ideeën. Onze enthousiaste groep bestaat uit: Grietje de Jong, Freek Kootstra, Willem 
Oevering, Joanna van der Sluis, Jan Willem Sietsma, Joeke Pieter van der Heide, Alexandra Dantuma. 
 
Agenda 
23 september  Tienerkerk klas 3 en 4  09:30 uur  Jeugdhonk 
24 september  Trainingsavond JOP  20:00 uur  Leeuwarden 
26 september  RS klas 1   19:00 uur  Jeugdhonk 
27 september  Club groep 8   19:00 uur  Hege Stins 
27 september  RS klas 4   19:30 uur  Jeugdhonk 
29 september  RS klas 2   19:00 uur  Jeugdhonk 
29 september  Survival   13:00 – 16:30 uur Grote Wielen  
28/29 september RS klas 3    19:45 uur  Jeugdhonk/Survival 
30 september  Kingskids   09:15 uur  Hege Stins 
30 september  Tienerkerk klas 1 en 2  09:30 uur  Jeugdhonk 
2 oktober  Club groep 7   19:00 uur  Hege Stins 
7 oktober  Tienerkerk klas 3 en 4  09:30 uur  Jeugdhonk 
14 oktober  Tienerkerk klas 1 en 2  09:30 uur  Jeugdhonk 
3 november  Jeugdmiddag FCJT  14:00 - 17:00 uur Glinstra State 
 
 
 


