
 

Profielschets van de protestantse 

gemeente Eastermar 
Wolkom yn Eastermar, in stjer tusken de 

marren. Eastermar is een dorp vol 

verhalen, vol plekken met een rijke 

geschiedenis. Eastermar is een dorp in de 

gemeente Tytsjerksteradiel met 1.568 

inwoners. Het ligt tussen het 

Bergumermeer en de Leyen op ongeveer 

15 km. van Drachten. Er is onder andere een school, dorpswinkel en slager 

aanwezig. Naast een watersportdorp met een grote passantenhaven kent 

Eastermar een uitgebreid fiets- en wandelgebied. Vele weilanden zijn omringd 

door boomwallen, waardoor een mooi coulissenlandschap is ontstaan. 

Er is een sterke sociale samenhang en veel activiteit in het dorp, zoals een 

jaarlijks dorpsfeest en een jaarlijks stratenfestival. Eastermar is zeker de laatste 

jaren collectief bezig met duurzaamheid, gezondheid en naastenhulp.  

Kerkelijke gemeente 

Onze gemeente is een levende 

gemeente die alleen maar kan leven 

door de inzet van een enorm aantal 

vrijwilligers. Van koffieschenkers tot 

ambtsdragers van schoonmakers en 

tuiniers, clubleiders en ga zo maar 

door. Teveel om op te noemen. Het 

één kan niet zonder het ander. 

Samen vormen we het lichaam van de kerk in de naam van Jezus, onder het 

motto: de kerk is van ons allemaal.  

 



Per 1 oktober 2022 telt de Protestantse Gemeente te Eastermar 635 actief 

geregistreerde leden, bestaande uit belijdende leden, doopleden en overige 

ingeschreven leden. 

 

Leeftijdsopbouw: 

  0 t/m 20 jaar  196 leden 

21 t/m 30 jaar  94   leden 

31 t/m 40 jaar  74   leden 

41 t/m 50 jaar  99   leden 

51 t/m 60 jaar  122 leden 

61 t/m 70 jaar  126 leden 

71 t/m 80 jaar  78   leden 

81 jaar e.o.        42   leden 

 

Elke zondag is er een kerkdienst.  Voor de 

tieners is er zo nu en dan tienerkerk en een 

jongerendienst. Voor de kinderen is er kinderkerk en zo nu en dan een speciale 

King’s Kids dienst. Na de kerkdienst ontmoeten we elkaar bij een kop koffie of 

thee. 

Weergave van visie en missie 

Als gemeente vormen we een gemeenschap met God en met elkaar. Daar gaat 

vreugde vanuit, die niet ophoudt bij de kerkmuren maar er juist begint. Met 

respect en waardering voor ieders eigen inbreng willen wij met elkaar omgaan. 

We weten ons geïnspireerd door Jezus Christus en delen dat met elkaar. Zo zijn 

we een gemeente in beweging die wil groeien. 

Predikant en jeugdwerker  

Sinds 1 maart 2023 hebben wij een 

vacature voor een predikant voor 28 uur 

per week. Er is een jeugdwerker actief 

werkzaam in onze gemeente. 

 

Voor een predikant hebben wij een 

prachtige en ruime pastorie beschikbaar.  

 

 

 



 

 

Pastoraat 

Het pastoraat in onze gemeente is actief en verdeeld in 6 wijken. In elke wijk is 

een ouderling of pastoraal werker werkzaam. Verder zijn er bezoekdames en -

heren. De jeugdouderlingen en de jeugdwerker voeren het jeugd- en 

jongerenpastoraat uit. 

 

Erediensten 

In onze erediensten maken wij gebruik van moderne middelen, zoals beamers 

en videoapparatuur. Dit wordt aangestuurd door het Beam team. 

 

We zingen uit het Nieuwe liedboek of de Evangelische Liedbundel, afgewisseld 

met andere bundels bijv. opwekkingsliederen. Er kunnen tijdens de dienst door 

het Beam team filmpjes worden afgespeeld. De te zingen liederen, 

schriftlezingen en mededelingen worden via de beamer op een scherm 

getoond. Thuis kan de kerkdienst via Kerk omroep worden gevolgd.  

 

Jeugdwerk 

De protestantse gemeente Eastermar heeft erg actief jeugdwerk, dat bestaat 

uit: 

kinderkerk 

King’s kids 

Tienerkerk 

Jongerendiensten 

Clubs van groep 7 tot en met klas 4 

Verschillende ontmoetingsvormen voor oudere jongeren. 

 

Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het jeugd- en jongerenwerk, waaronder 

kinderkerk- en King’s kids leiding, jeugdclubleiders en 2 jeugdouderlingen. De 

jeugdwerker heeft op dit moment de regie ov er het jeugd- en jongerenwerk. 


