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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.kpn
-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  

http://www.pgeastermar.nl/
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 28 oktober 
Bijbelzondag 

09:30u. Da. J.M. Baaij 
 Burgum 
Ouderling van dienst: 
T. van der Sluis-Kooij 
Collecten: 

1. Bijbelzondag* 
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 
 

Zondag 4 november 

09:30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
09:30u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 
J. van der Heide 
Collecten: 

1. Zending Brazilië* 
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: 
Jitske Lyklema 
Durkje van der Heide 
 

Woensdag 7 november 
Dankstond 

19:30u. Ds. G. Schoonheim 
 Drachtstercompagnie 
20:30u. Gemeenteavond 
Ouderling van dienst: 

N./T. Hoekstra-Twijnstra 
Collecten: 

1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 
 

Zondag 11 november 

09:30u. Drs. J. Kerkhof-de Vries 
 Hantumhuizen 
09:15u. KingsKids 

09:30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
11:30u. Meeting Point 
Ouderling van dienst: 
T. Wagenaar-Spijkstra 
Collecten: 
1. Binnenlands diaconaat* 
2. Kerk 
3. Onderhoud gebouwen 

 
Geen Kinderkerk  
i.v.m. KingsKids 

 
Rooster Kinderoppas: 
Gretha Kooistra 
Marije Tillema 
 

Zondag 18 november 

09:30u. Ds. W.M. Stougie 
09:30u. Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 

H. Hiemstra 
Collecten: 

1. Project Gods Golden Acre* 
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: 
Liesanne Wiesenekker 
Richtsje Sietsma 
 

Zondag 25 november 
Eeuwigheidszondag 

09:30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
09:30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
Ouderling van dienst: 

A. Atsma 
Collecten: 
1. Werelddiaconaat* 
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: 

Jikke Frankes 
Sjoukje Wiersema 

Zondag 2 december 
1e Advent 

09:30u. Ds. M. Stougie-de Wit 
Doopdienst van 

Gerbrich Regina van Dijk 
09:30u. Tienerkerk klas 1 en 2 
Ouderling van dienst: 
T. v.d. Sluis-Kooij 
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: 
Wilmijne Kloosterman 
Geke Otten 
 

Zondag 9 december 
2e Advent 

09:30u. Mevr. F. Wesseling 
 Harkema 
09:30u Tienerkerk klas 3 en 4 
Ouderling van dienst: 

T. Wagenaar-Spijkstra 
Collecten: 
1. Diaconie 
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: 
Marten en Jellie Hospes 
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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 29 november 2018, 18:00 uur bij: 
Aly van Dijk, B.R. Veltmanwei 19. 
 
Digitale kopij voor de volgende “Paadwizer”: 
Insturen voor of uiterlijk donderdag 29 november 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  
 
 

Meditatie 

mailto:paadwizer@pgeastermar.nl
mailto:paadwizer@pgeastermar.nl
http://www.voedselbankt-diel.nl/
mailto:mienthalbe@hotmail.com
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Verlangen Naar God 
 
Een paar weken geleden kregen we van een goede vriendin een boek te leen van Vonne van der Meer “Het 
smalle pad van de liefde”. Een mooi boek over liefde, maar ook over de moeite van het rouwen en wat je dan 
mist aan rituelen als je het geloof overboord hebt gegooid. Het verhaal gaat over een gezin dat een baby, met de 
naam Björn, verliest door een ongeluk. Het leven daarna gaat door en het gezin met 2 dochters verhuist naar 
Frankrijk, naar de Auvergne. De oude oma die in het huis ernaast woont, gaat elke zondag naar de plaatselijke 
RK kerk en bidt elke dag. Maar haar dochter die nu met haar gezin zonder Björn weer naar Frankrijk terug is, is 
helemaal klaar met het geloof. Maar ja, als je het geloof overboord hebt gegooid en geen enkel gebed of ritueel 
meer kent, hoe moet je dan rouwen? Waar kan je dan heen met je diepe verdriet? En hoe geef je antwoorden op 
de vragen van je kinderen als ze vragen waar hun broertje nu is? De ouders staan met lege handen en met een 
mond vol tanden. 
 
De kinderen zijn minder “besmet”. Ze weten alleen iets van het geloof door de kerkgang en het bidden van hun 
oma. En terwijl hun ouders hun heil zoeken in de alcohol en overspel met een bevriend echtpaar dat bij hun op 
vakantie komt, gaan de kinderen van beide gezinnen een kapel metselen. Tot groot ongenoegen van hun ouders. 
Een gedenkkapel voor hun overleden broertje compleet met altaar, gietijzeren kruis van de rommelmarkt en 
kaarsen. Als de kapel klaar is, volgt de feestelijke opening voor de beide families. Iedereen is erbij, behalve oma, 
want die is inmiddels overleden. 
Na het aansteken van de kaarsen zegt het ene zusje: “Nu wil ik nog iets tegen Björn zeggen. Ik weet alleen niet wat. 
”Het bleef stil. “Ik wil iets voor hem bidden, of zo… Alleen ik weet niks”. En dan blijft het ijzingwekkend stil. De 
volwassenen kijken gegeneerd naar hun tenen en zijn alle gebeden uit hun jeugd vergeten. Je voelt de 
eenzaamheid en verlorenheid van het meisje gewoon door het boek heen. Vonne van der Meer schrijft: “Ze 
verlangde iets wat geen van de volwassenen haar konden geven: gewijde woorden, oude woorden waar mensen al eeuwenlang 
hun toevlucht toe namen als ze een dode wilde gedenken. Als Nounou (de oma) er nu bij was geweest, had zij het Onze vader 
op kunnen zeggen of een ander gebed. Gebeden genoeg, vast, al kende zij er niet één”.  
 
Of je nu wel of niet gelooft, rouwen blijft een zware en moeilijke taak. Het verschil is wel dat er onze traditie een 
aantal “gereedschappen” voorhanden is om al onze verwarde gedachten en gevoelens in goede banen te leiden. 
We kunnen in betere tijden soms enorm mopperen over al die oude woorden en rituelen, maar wat hebben wij 
een rijkdom meegekregen in onze traditie! De sprakeloosheid die de mensen treft in het verhaal van Vonne van 
der Meer maakt goed duidelijk dat we die traditie moeten koesteren. Want wat doet het een mens goed als je bij 
een sterfbed geen woorden hebt en er is iemand die de stervende die oude zegen van Aäron mee kan geven. Wat 
is het troostend als je samen een psalm kunt lezen en in een kring het Onze Vader kunt bidden rondom het bed. 
En wat is het waardevol dat wij op Eeuwigheidszondag bij elkaar zijn in de kerk om liederen te zingen, om te 
bidden en al die namen van onze geliefden nog één keer hardop uit te spreken in het midden van de gemeente. 
Wat is het ook belangrijk dat we dat onze kinderen leren en dat we hen daarbij betrekken. Want vroeg of laat 
krijgen ook zij te maken met de dood en met rouw.  
 
Op 25 november is het weer zover. Wij noemen de namen van hen die ons dit jaar zijn voorgegaan. Maar in onze 
gedachten zitten al die namen van hen die we al eerder moesten missen. We weten hen allen geborgen in Gods 
hoede en geven vorm aan ons verdriet door middel van oude én nieuwe rituelen, gebeden en liederen. Zo dragen 
wij elkaar, jong en oud, rouwend en troostend. Komt u ook? En neem vooral uw kinderen en kleinkinderen mee.  
 

Ds. M. Stougie-de Wit 
 

Gebedskring 
 
Wanneer : Op woensdag 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. 
 

In Memoriam 
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 28 september 1933         15 oktober 2018 

 

Pieter de Jong 
  
Pieter werd in 1933 geboren in Oudega in een gezin met maar liefst 11 kinderen. Ook in Oudega leerde hij Mina 
de Jong kende waarmee hij in 1957 trouwde. In hun eerste woning in Drachten kregen Piet en Mina samen 2 
zonen: Henk en Gerben. Piet werkte toen bij een groot bouwbedrijf en haalde in zijn avonduren zijn aannemers-
diploma. Begin jaren 60 kwamen ze naar Eastermar, naar ’t Heechsân, waar Piet een timmerswinkel overnam en 
zo een klein aannemersbedrijf opbouwde. Piet bouwde onder meer de voormalige gereformeerde pastorie. Hij 
was heel precies en nauwgezet in alles wat hij deed; een echte vakman. 
 

Een aantal jaren geleden werd hij ziek en werd er kanker bij hem geconstateerd. Het waren jaren met moeilijke, 
maar ook met hele goede momenten. Vorig jaar konden ze met de hele familie nog hun 60-jarig huwelijks-
jubileum vieren. Een paar weken geleden werd het minder en toen is het snel gegaan. Afgelopen maandag-
morgen is Piet thuis overleden. 
 

De dankdienst voor zijn leven was in It Ljochtbeaken in Oudega. Daar was Piet immers gedoopt en had hij 
belijdenis gedaan evenals Mina. Samen trouwden ze ook in deze kerk met de woorden uit Rom.8: 31 “As God 
foar ús is, wa sil dan tsjin ús wêze?” Op zaterdag 20 oktober klonken dezelfde woorden in dezelfde kerk. 
Woorden van weemoed, maar vooral woorden van troost. Woorden die op een houten bord in de slaapkamer 
hingen bij Piet en Mina en die hun een leven lang begeleidden. Woorden die ons vertellen dat wat er ook gebeurt 
in je leven, en hoe je ook tegen anderen of tegen jezelf aankijkt, boven dit alles uit gaat Gods woord van genade. 
De allerhoogste instantie die er is op hemel en aarde rechtvaardigt ons bestaan. Wat er ook gebeurt of gebeurd is, 
niets kan ons scheiden van de liefde van God door Jezus Christus.  
 

Piet vertelde zelf dat ie op het 3e perron stond, zo had de arts hem dat verteld. Er was nog 1 perron te gaan. Dat 
klinkt zwaar, en dat was ook moeilijk. Maar het mooie is dat je niet voor niks op een perron staat. Er komt 
namelijk een trein langs en die trein is onderweg naar een bestemming. Op 15 oktober, maandagmorgen vroeg, is 
de trein langsgekomen en is Piet naar zijn laatste bestemming gegaan. Hij is thuisgekomen bij God. Moge dit 
geloof tot troost en bemoediging zijn voor Mina, Henk en Bouwina, Gerrie en Sjoukje en de klein-, en 
achterkleinkinderen. 
 

Ds. M. Stougie – de Wit 
 

Eeuwigheidszondag 
 
Op zondag 25 november lezen we de namen van hen die ons zijn voorgegaan. Het zijn: 
 
Nieske van der Ploeg-Postma   90 jaar 
Roelof Annema   78 jaar 
Durkje Brander   78 jaar 
Beitske Brouwer - Leenstra  87 jaar  
Eelkje Plantinga – de Vries   98 jaar 
Pieter de Jong    85 jaar 
 
Met eerbied gedenken wij 
 

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.   
Wij danken voor hun leven,     
voor wie zij waren voor ons     
en voor de wereld.      
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.    
 
Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.   Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Hen te moeten missen is zwaar,     Wij mogen hen geborgen weten 
onvervangbaar blijven zij,     in de eeuwige liefde van God, 
déze speciale mensen.     begin en einde, dragende grond, 
Mens waren zij, te midden van ons.   God die de tranen droogt en leven geeft 

Bloemen als groet 
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16-09: Mevr. T. Hoekstra-Twijnstra   
23-09: Mevr. P. Prosper    
30-09: Mevr. L. van Dijk-van Santen   
07-10: Mevr. F. Douwes-Posthumus   
14-10: Mevr. M. Heidbuurt-Bethlehem   
 

 
Extra bos bloemen: 
23-09: Fam. W.M. Stougie E.M. Beimastrjitte 71 
 

Verjaardagen in de maanden oktober, november en december 
 
29-10: Mevr. T. Buruma-Hansma  86 jaar   
06-11: Dhr. B. Kempenaar   83 jaar   
09-11: Dhr. H. Hiddema    87 jaar   
22-11: Dhr. A. Borger    76 jaar   
27-11: Dhr. J. Ozinga    80 jaar   
02-12: Mevr. W. de Vries-Dijkstra  87 jaar   
05-12: Dhr. L. Zeilstra    75 jaar   
 

Allen van harte gefeliciteerd! 
 

Geboortebericht 
 

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje 
 

Elske Bosma 
 
Elske is geboren op 5 oktober 2018 en zij is de dochter en het zusje van Sjouke en 
Anna en Gerbrich Bosma. 

 
Wij feliciteren de familie Bosma van harte met de geboorte van Elske en wensen hen een mooie tijd met elkaar 
toe. 
 

Huwelijksjubilea 

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

 
Op 1 november zijn Jan en Annie Renkema-Elzinga, 45 jaar getrouwd. 
 
Op 9 november zijn Pieter en Janke van Kammen-Westerhof 40 jaar getrouwd. 
 
Op 30 november zijn Nico en Dietie Veltman-Veenstra, 45 jaar getrouwd. 
 

Bruidsparen van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
 

Bedankje 
 
Hartelijk bedankt voor de bezoekjes, telefoontjes, kaarten, bloemen en andere attenties na mijn operatie. 
 

Freerk en Janke Hamstra 
 
 

Uit de pastorie 
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Afgelopen 21 september mochten we met elkaar ons 25-jarig huwelijksjubileum vieren. Het leek er lang op dat 
precies op deze vrijdag weer een chemokuur zou starten, maar die ging toch weer niet door. Daardoor konden 
we mooi met zijn vijven een dagje naar Amsterdam. Daar zijn we in 1993 tenslotte ook getrouwd. We hebben 
eerst de Noord/Zuid-lijn uitgeprobeerd; de nieuwe metrolijn. Die ging richting Rijksmuseum; daar hebben we 
een paar uur rondgewandeld en uiteraard de Nachtwacht bekeken. Daarna moest er natuurlijk geshopt worden 
in de Kalverstraat en aan het eind van de dag gingen we weer richting Eastermar. Eenmaal thuis konden we 
genieten van alle prachtige lieve kaarten, appjes, mails, bloemen en cadeaus die we kregen van vele gemeente-
leden. We willen u daarvoor heel hartelijk danken! 
 
Onze trouwtekst komt uit Matteüs 6: 33, 34 “Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u 
bovendien geschonken worden. 34Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen 
zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad”. Een oproep van Jezus om te genieten van elke dag die je 
krijgt, daarvan te genieten en proberen het goede te doen. Het is als een motto al die jaren met ons meegegaan in 
ons leven. Natuurlijk lukt dat de ene dag beter dan de andere, maar juist nu ervaren we des te meer de troost en 
de kracht van dit woord van Jezus. Zorgen maken helpt je niet; je kunt je leven er niet door verlengen. Geniet nou 
maar van elke dag en maak er voor jezelf én de ander iets moois van. Onze hoop en zekerheid ligt vast verankerd 
in de hemel, bij God, door Jezus Christus.  
 

Met een groet uit de pastorie,  
Martina 

 

Gemeente-avond na Dankdag 7 november 
 

Op woensdag 7 November, na de dienst van Dankdag, nodigt de kerkenraad u van harte uit tot het bijwonen van 
een gemeente-avond met als thema: “De kerk, een plek die jongeren liefheeft”. Op deze avond hebben we Gert 
Schouten uitgenodigd. Gert is jeugdwerkadviseur en trainer van JOP (landelijk jongerenwerk PKN). In september 
heeft een afvaardiging van de Jeugdraad en ons jeugdwerk met hem kennisgemaakt tijdens een training in 
Leeuwarden.  
 
Het nieuwe boek/onderzoek Growing Young waarover Gert zal spreken biedt volgens ons nieuwe kansen voor 
onze gemeente. Want dat is waar we allemaal naar verlangen: een bloeiende warme gastvrije gemeente waar plek 
is voor jong en oud. Als we kijken naar onze gemeente zien we allemaal wel dat er dan iets moet veranderen 
willen we een toekomstbestendige gemeente zijn. Maar hoe dat moet en waar we beginnen moeten, dat weten we 
geen van allen. 
 
Daarom; als onze gemeente u ter harte gaat, dan vragen we u dringend om te komen en met ons mee te denken. 
De avond is bedoeld voor jong (vanaf een jaar of 16) t/m zeer oud, voor iedereen dus. De eerste stap zal gezet 
worden door Gert Schouten op 7 november. De mogelijkheid bestaat dat hij onze gemeente ook verder zal 
begeleiden, maar dan moet er wel animo voor zijn. 
 

 
Programma: 

19:30 – 20:30 uur Dankstond 
20:30 – 20:45 uur  Koffie + ontmoeting in de grote zaal 
20:45 – 21:15 uur  Inleiding door Gert Schouten van JOP 
21:15 – 21:45 uur  Vragen, plenair gesprek en rondvraag 
21:50 – 22:00 uur  Sluiting en naar huis 
 
 
 

 
Tot woensdag 7 november!! 

 
 

Namens het moderamen van de kerkenraad, 
Ds. M. Stougie de Wit 

 
 

Ontdekkend Bijbellezen 
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Genesis 1 – Genesis 22 
De eerste bijeenkomst is geweest en met een mooie groep hebben we samen Genesis 1 gelezen. We kwamen er al 
snel achter dat het enorm moeilijk is om onze eigen “leesbril” af te zetten en om niet dingen in de tekst te leggen 
die er niet staan. En eerlijk gezegd; sommigen willen hun “leesbril” liever niet afzetten. Maar toch ploeterden we 
ons moedig door de opdrachten en vragen heen. Op zondag 4 november hoop ik in de dienst in preek en liturgie 
dieper in te gaan op Genesis 1 en een ander van deze avond te verwerken.  
 

De volgende avond is op:  
Wanneer : Donderdag 8 november 
Hoe laat : 20:00 uur 
Waar  : In de Hege Stins o.l.v. ds. Martina Stougie 
We lezen : Genesis 22: 1-19 het offer van Abraham 
 

Iedereen is van harte welkom maar neem wel een bijbel en pen mee. 
 

Ds. Martina Stougie 
 

KingsKidsteam 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
Jullie zoon of dochter heeft vanochtend meegedaan met KingsKids. In deze ouderbrief krijgen 
jullie nog even een terugkoppeling over wat we hebben gedaan. We hopen dat jullie zo een 
beeld krijgen van wat KingsKids is zodat jullie samen met je kind nog even kunnen napraten 
en nagenieten van deze ochtend. 
 
Het thema van vandaag was: “Vertrouwen op God”. Het sleutelvers uit de bijbel dat hierbij hoorde was: “Je 

hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat” Jozua 1: 9 
(BGT). 
 
De kinderen hebben het sleutelvers weer aan hun keycord meegekregen. Dit keycord wordt elke keer weer mee-
genomen naar KingsKids en hieraan verzamelen we alle sleutelverzen. We hopen dat het zo een hele verzameling 
wordt. Na de inloop zijn we om 09:30 uur weer begonnen met het liedje “Welkom, welkom”. Vervolgens werd 
het thema uitgelegd d.m.v. een verhaal uit de prentenbijbel over Daniël in de leeuwenkuil, met bijbehorende 
prenten afgebeeld op de beamer. Daarna het lied “Vertrouw maar op God” met elkaar gezongen. 
 

Vervolgens zijn we in 3 leeftijdsgroepen uiteen gegaan om het thema uit te diepen. 

• In groep 1 t/m 3 werd het liedje “Daniël, Daniël’ gezongen en werd gesproken over bang zijn en 
vertrouwen. 

• In groep 4 t/m 8 werd er gebruik gemaakt van een ‘Kletspot’. Hier zaten allemaal vragen in zoals bv.: 
▪ Wat is vertrouwen?/ Wanneer kun je iemand vertrouwen? 
▪ Bid je wel eens om hulp/vertrouwen? 
▪ Ben je wel eens bang/ Waar ben je bang voor?/Wat is spannend voor jou? 
▪ Er werd gesproken over start schooljaar/sportclubs. Nieuwe (spannende) dingen, 

nieuwe klas enz. 
 

Daarna kwamen alle groepen weer bij elkaar. Er waren meerdere parcours uitgezet met 
plastic bordjes. Een kind was geblinddoekt en de ander gaf aanwijzingen. De kinderen 
moesten zo leren op elkaar te vertrouwen. Zodra je op een plastic bordje stond was je af en 
was de volgende aan de beurt.  
 

Ook werd er nog een spel gespeeld waarbij alle kinderen in één grote cirkel moesten staan. 
Daar werd een groot touw omheen gelegd .Vervolgens moesten alle kinderen  
hier weer uitstappen en werd de cirkel steeds iets kleiner gemaakt, maar de kinderen 
moesten hier allemaal nog wel inpassen. Dat werd dus passen, meten, stapelen, tillen… 

 

De volgende Kingskids is op 11 november 2018. We hopen jullie dan allemaal weer te zien!!  
 

Het Kingskidsteam 

Cursus “Op weg met een vluchteling” 
 

https://nl-nl.facebook.com/963874066987943/photos/972696692772347/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig3t_Gst3dAhWBIcAKHS-ACEgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.debijbel.nl/ontdek-en-ervaar/prentenbijbel/3990/koning-darius-ziet-daniel-in-de-leeuwenkuil&psig=AOvVaw2xEZwWACS8tvNwfbDbHjzF&ust=1538213646822782
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In Drachten is een asielzoekerscentrum (azc) waar plek is voor zo’n 600 vluchtelingen. Een deel van deze 
vluchtelingen zijn alleenstaande minderjarige jongeren. Veel van deze vluchtelingen komen graag in contact met 
Nederlanders. Gave stimuleert deze contacten en organiseert daarom de cursus ‘Op weg met een vluchteling’. De 
cursus begint op donderdagavond 1 november en bestaat uit drie avonden. Tijdens deze avonden komen thema’s 
aan bod zoals de reis en het geloof van de vluchteling en de omgang met vluchtelingen. 
Deze cursus traint christenen om Gods liefde voor asielzoekers handen en voeten te geven. Voor zowel mensen 
die al in contact zijn als voor mensen die (nog) niet in contact zijn met de vluchtelingen is de cursus interessant. U 
bent van harte welkom! 
 
Data  : Donderdag 1, 15 en 29 november 
Tijd  : 19:45 – 22:00 uur 
Locatie  : GKV De Hoeksteen, Middelwyk 148, 9202 GV Drachten 
Kosten  : Na afloop van de cursus wordt een bijdrage gevraagd (waardebepaling achteraf) 
Aanmelding : www.gave.nl/drachten 
 

Missionair Team Eastermar 
 
In het kader van “even wat van ons laten horen” als ook om jullie te informeren met betrekking tot hetgeen waar 
we mee bezig zijn; een berichtje van het Missionair Team Eastermar. 
 
Buiten de vakantiebijbels om, welke alle Eastermarders per juli in de brievenbus hebben kunnen vinden, is het 
alweer een tijdje geleden dat we contact hebben gehad. Leuk om mee te beginnen is dat we als team recentelijk 
een verdiepingsavond hebben gehad in de Hege Stins. Het onderwerp deze avond was ‘Missionair werk’ en 
werd verzorgd door Ds. Wim Stougie. Wim heeft een tijdje terug een opleiding gedaan waarbij het hiervoor 
genoemde onderwerp centraal stond. Hij heeft ons deze avond bij de hand genomen en verteld over de dingen 
die hij tijdens deze cursus heeft opgestoken. 
 
20-30’ers avond 

Wat   : Lezing Joop Gottmers, een ex-kickboxer met een bijzonder verhaal 
Waar   : In de Hege Stins 
Wanneer  : Vrijdag 26 oktober 
Hoe laat  : Om 20:30 uur. Inloop vanaf 20:00 uur 
Dit wil je niet missen. Het belooft een fantastische, inspirerende avond te worden.  
 

En zoals elk jaar zijn we ook dit jaar weer vroeg begonnen met ónze main act van het jaar, de Kerstviering. Dit 
jaar zal deze verzorgd worden door de Young Christian Singers uit Leeuwarden. Op basis van verhalen en 
reviews durven we wel te stellen dat het ook dit jaar weer een bijzondere avond zal worden!  
 

Verder vooruitkijkend; de Paasviering (april 2019). Dit jaar zal deze georganiseerd worden door de gospelband 
‘Passion for Christ’. De band zal het lijdensverhaal van Jezus vertellen en uitbeelden, aangevuld met zang.  
 

Natuurlijk zijn er nog een aantal dingen die op de stapel staan maar die nog niet concreet gemaakt zijn. Wellicht 
kunnen we daar de volgende keer iets over vertellen. Tot zover dus. 
 

Groeten, 
Het Missionair Team Eastermar  

(Voor contact: missionairteam@outlook.com) 
 

‘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 

http://www.gave.nl/drachten
mailto:missionairteam@outlook.com
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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  

• Bij het Sosjaal Miel of de Inloopochtend. 
 

Volgende data Sosjaal Miel:    

• 12 november 

• 10 december 
 

Nieuw seizoen vrouwenochtenden 2018 - 2019 
 

Lieve vrouwen, 
Hierbij vinden jullie het rooster met de data voor dit seizoen. Nieuwe vrijwilligsters zijn van harte welkom 
(alleen voor vrouwen!). 
 

Planning vrouwenochtenden 2018-2019 
Noordburgum (woensdagochtend)  Eastermar (vrijdagochtend) 

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 
 

Hartelijke Groet! 
Alexandra : h.dantuma@live.nl 
Jantsje  : jantsje.vanderveen@gmail.com 
Wytske  : wytske.zandstra@upcmail.nl 
 

Uitnodiging filmavond “The Shack” 
 

Vanwege mijn opleiding is het de bedoeling om een filmavond te organiseren. 
Deze avond is een activiteit waarbij verschillende generaties gezamenlijk een 
activiteit hebben. ‘The Shack’ is een indrukwekkende film. Oudere gemeente-
leden zijn van harte welkom om deze film met jongeren te bekijken. Jongeren 
vanaf de derde klas van het voortgezet onderwijs zijn welkom. De film is gemaakt 
naar aanleiding van het boek: ‘De uitnodiging’ van William Paul Young. Na een 
familiedrama worstelt de hoofdpersoon Mack in deze film enorm met zijn geloof.  
 
De meningen over de film zijn verschillend, van lovend tot kritisch. We praten na 
met een hapje en een drankje. Welkom allemaal! 
 

Voor wie : Jong en oud 
Wanneer : Vrijdag 16 november in de Hege Stins 
Hoe laat : Film start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

Ik hoop op een goede opkomst ! Kom je/komt u ook? 
 

Groetjes Gera Olsthoorn 

Lokaal Loket – Eastermar  

mailto:loketeastermar@gmail.com
mailto:wytske.zandstra@upcmail.nl
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Inloopochtend 2018 Lokaal Loket: 

U bent welkom op maandag 26 november bij de inloopochtend van Lokaal Loket in de sportkantine van de 
Burgerkamp van 10:00 tot 11:30 uur. Ingrid Meijer zal deze morgen 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 ochtend te mogen begroeten. 
 
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. 
 

Beleidsplan 
 

De kerkenraad heeft een werkgroep ingesteld om een nieuw beleidsplan voor te bereiden. Dat klinkt misschien 
stoffig, maar het valt genoeg mee. We hebben er leuke gesprekken over en dat maakt het tot een vrolijke opgave 
om aan deze verplichting te voldoen. We hebben al tegen elkaar gezegd, dat die gesprekken ook belangrijker zijn, 
dan het uiteindelijke resultaat! We zijn met 6 mensen nu: Wietske van der Zee, Jan Boersma, Gera Olsthoorn, 
Thea Datema, Hielke Tillema en Wim Stougie. We zijn nu bezig om een goede werkgroep te worden en we 
oriënteren ons bijvoorbeeld op het oude beleidsplan: wat wilden we, wat hebben we gedaan en wat moet er nog 
gedaan worden. Daarnaast stellen we ons de vraag: wat komt er nú op ons af? Hoe kunnen we daar mee 
omgaan? En ook zijn we op zoek naar woorden die ons helpen, zoals de vorige keer: toen hadden we 
“ontmoeten, verbinden, vernieuwen”. Bij ons is al een kernwoord bovengekomen: versterken. In de komende 
periode moeten we er als gemeente mee aan de slag. We hebben nu nog geen plan hoe precies, maar zodra we 
meer weten, melden we ons. U mag zich ook melden: Jan Boersma zal graag met u in gesprek gaan en uw 
reacties graag in ontvangst nemen.  
 

Ds. W.M. Stougie 
 

Notulen van de kleine kerkenraadsvergadering op 20 juni 2018 
 
Atse heette ons van harte welkom. Het was de eerste keer als voorzitter. Hij bedankte de kerkenraad voor het 
vertrouwen in hem als voorzitter en hoopt op een goede samenwerking. De jarige Martina opende de 
vergadering met het lezen van Palm 52. De agenda werd vastgesteld. 
 
Mededelingen:  

• Kinderoppas: De kinderoppas is weer opgestart met nieuwe personen. Jannie Elverdink krijgt bloemen 
voor de goede inzet.  

• Beleidsplan: In deze werkgroep zitten Jan Boersma, Wietske van der Zee, Richtsje Sietsma en Wim 
Stougie. Ze zullen dit verder uitwerken.  

• Paadwizer: Martina, Aly en Ellen hebben een cursus gehad over de digitale verwerking. Wat gaat er in en 
wat gaat uit de Paadwizer? Contributie blijft € 15,00 per jaar. Sjoukje Kooistra krijgt nog bloemen voor 
haar 25-jarige inzet. 

• Evaluatie erediensten: Het waren allemaal bijzondere diensten, m.n. Hemelvaartsdag en de KSG-dienst.  

• Verslag vorige vergadering van 9 mei 2018: Voorstel van Trude, in afwisseling naar de kleine kerkenraad. 
Wel blijft Trude voorzitter van de Pastorale raad. Overleg samenwerking jeugdwerker. Dit heeft 
inmiddels plaats gevonden. Abonnement van de Paadwizer is geen € 12,00 maar € 15,00. 

• Daarna hadden we pauze en werden we getrakteerd door de jarige Martina op Bosse bollen.  
Ingekomen stukken en actielijst: 

• Adressenlijst van de leden van de commissies gaan in september naar drukkerij van der Let. 
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• Gesprekken evaluatie ambtsdragers door Martina en Nico. 

• Relaties – advies voorzitter om werkgroep weer te vragen. 

• Jaargesprek predikant – na de vakantie. 

• Classis – ring. Dit werd toegelicht door Jan Boersma. De voorkeur gaat uit dat we ons aansluiten bij 
kleine gemeenten, ring Buweklooster. Jan blijft contactpersoon. De scriba zal de beslissing doorgeven aan 
de classis en Sumar op de hoogte stellen van het besluit. 

 
Verslagen geledingen 

• Pastorale raad: kindercatechese gaat achteruit, GWO docenten worden hiervoor ingehuurd.  

• Diaconie. Voor de dienst op 14-10-2018 is een spreker gevraagd van World Vision. 

• KRM, men is bezig met een AED aan te schaffen bij de Hege Stins. Tevens een natuurbegraafplaats. 
Volgende week is hier een gesprek over.  

• Jeugd, geen verslag. 

• MT. Zomerflyers liggen in het dorp. Top 2000 dienst wordt uitgesteld. Vakantiebijbels zijn besteld.  

• Van het Zendingsbusje in de kerk wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Willem zal dit busje afsluiten.  

• Meeting Point: weinig nieuwe gezichten. Gera heeft het eerste gedeelte van de opleiding goed afgerond.  

• De Alpha cursus zal weer opgestart worden. Op de startzondag 16/9 zal Gabe een korte uitleg geven. 

• Privacyregeling wordt toegelicht door Nico Hoekstra. Om gebruik te maken van de persoonsgegevens is 
een formulier opgesteld wat door iedereen ingevuld moet worden. Tevens zal Nico een protocol maken 
voor het gebruik van Kerk TV en dit naar de KRM sturen. De code moet eens in de drie maanden 
veranderd worden. Het bordje bij de ingang van de kerk zal aangepast worden.  

 
Rondvraag; 

• Nico: moeten we de notulen gelijk versturen als we deze krijgen of gelijk met de agenda voor de 
vergadering? Besloten wordt om dit tegelijk te versturen.  

• Martina: nodigt iedereen uit voor de afscheidsdienst in Raard. Er zijn drie belangstellenden. 
 
Sluiting door Jan Boersma. 
De voorzitter sloot om 22:50 uur de vergadering.  

De scriba’s Nico en Tine Hoekstra  
 

Uit de classis 
 
Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg 
aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang... 

• Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in een classis met zo’n 230 
gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen al die diensten bij te wonen. We willen 
graag een goede band opbouwen en onderhouden met alle gemeenten, maar op deze uitnodigingen 
zullen we met een kaart reageren en niet in persoonlijke vertegenwoordiging.  

• Voor toegang tot het kerkelijk archief bij Tresoar moet iemand toestemming van de classis hebben. 
Voorheen erkende Tresoar de handtekening van de classicaal adviseur, nu die van de scriba van de 
classis.  

• In de begroting 2019 komt de financiële commissie van de classis uit op een tekort. De jaarlijkse PKN-
bijdrage aan de classis is en blijft € 6000,- en een buffer kent de nieuwe classis nog niet. Het geld van de 
oude classes blijft immers geoormerkt voor de betreffende Ringen; dat is niet van de classis Fryslân. Om 
toch een sluitende begroting op te kunnen stellen, moet dus naar een andere dekking van de onkosten 
worden gezocht. Daarom stemt de classisvergadering ermee in dat de commissie begin 2019 alle 
gemeenten benadert en een jaarlijkse (kleine!) bijdrage vraagt. De grootte van het ledental wordt richtlijn.  

• Eerder genoemde oormerking houdt ook in dat voor alle activiteiten in een Ring dit Ringbudget kan 
worden aangesproken - zolang dat toereikend is. Is het geld op, dan moeten activiteiten zelfvoorzienend 
worden. 

• Voor velen is het de vraag wat de nieuwe functie van classispredikant inhoudt. Classispredikant ds. Wim 
Beekman (verder maar even als CP aangeduid) gaf een toelichting op het overzicht van zijn 
taak(invulling). Zoals bij elke predikant wordt ook in zijn functie ‘geestelijk leiderschap’ verondersteld; 
daarnaast is zeker ook ‘omzien en opzien’ een deel van zijn opdracht. In de vergadering klonk de wens 
ook voor deze nieuwe functie een evaluatiemoment te bepalen, een soort jaargesprek waaraan ook leden 
uit de CV deelnemen. Die wens sluit aan bij de taakopvatting van de CP.  

• Welke rol speelt de CP in of ten aanzien van de Ringen? Die rol is zeker niet organiserend; voor de 
inhoud van een bijeenkomst is de CP echter wel te raadplegen of in te schakelen. Samen met de binnen-
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kort te benoemen voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie houdt de CP (toe-)zicht op het 
functioneren van de Ringen. Al zullen zij stimuleren, de verantwoordelijkheid voor de onderlinge 
contacten ligt bij de gemeenten in de Ring. Hoe de organisatie van een bijeenkomst vorm krijgt, is 
daarom ook aan de Ringen.  

• In afwachting van de nieuwe vrouw/man bij het CCV wordt er nu nog geen actie ondernomen. Maar 
met een Ring waarin nog niets is geregeld, wordt begin 2019 toch wel contact opgenomen. 

• Bij de introductie van het Liedboek 2013 is afgesproken het gebruik na vijf jaar te evalueren.  
De classis kreeg nu de vraag voorgelegd ‘of Liedboek 2013 definitief aan de gemeenten kan worden 
aangeboden als Psalm- en Gezangboek van de kerk’. Geen probleem: de classicale vergadering is positief 
in haar reactie. Wel werd het erg jammer gevonden dat blijkens het onderzoeksrapport het Liedboek 
vooral tekstinhoudelijk is beoordeeld terwijl de muziek (en muziek in het algemeen) in ons geloven toch 
ook vaak zo’n grote rol speelt. Die opmerking geven we dus ook door. 

• Vanaf 1 januari 2019 kent de classis Fryslân vijf afgevaardigden naar de synode: ds. E.J.M. Peersmann, 
ouderling B. Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester H. Boersma en de heren J.W. Boorsma en W. de Boer 
als diaken.  

• Over de (her-)verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering hebben alle Ringen en 
scriba’s intussen al informatie gehad. 

• Tot slot: de drie classicale vergaderingen van 2019 zijn op 7 februari, 21 mei en 16 oktober. Locatie is 
steeds de Fontein in Leeuwarden. 

 

Classispredikant ds. W. Beekman is te bereiken via w.beekman@protestantsekerk of op 06 31991101. 
J. Brinkman-Dijkstra, scriba Mailadres classis: classisfryslan@gmail.com  

 

NBG afdeling Eastermar 
 

De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone 
Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt 
nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. 
Dat geldt ook voor de 850.000 sprekers van het Kono. Zou het niet fantastisch zijn als wij 

hen vanuit Nederland kunnen helpen een volledige Bijbel in hun eigen taal te krijgen?  
Als Sierra Leone de afgelopen jaren in het nieuws kwam, was dat meestal vanwege oorlog of de ebola-epidemie. 
Gelukkig zijn nu vrediger tijden aangebroken. Eindelijk kunnen de bewoners hun land weer opbouwen en hun 
trauma’s verwerken. Christenen hebben daarbij houvast aan de Bijbel. Maar de sprekers van het Kono, een 
regionale taal in het oostelijke heuvelgebied, kunnen alleen het Nieuwe Testament in hun eigen taal lezen. Een 
groot gemis! Juist verhalen over bijvoorbeeld Abraham, Mozes en David hebben veel te bieden: met hulp van 
God hielden zij immers vol, ook in moeilijke tijden. 
 

Help mee 

De Kono-sprekers in Sierra Leone zien erg uit naar de volledige Bijbel in hun eigen taal. Vertaler Komba Ngekia: 
‘De complete Bijbel in onze taal zal worden als rijst: dat hóórt bij onze maaltijden.’ Met uw hulp wil het NBG hen 
graag helpen een volledige Bijbel in hun eigen taal te krijgen. De vertaling van het Oude Testament in het Kono 
inmiddels is gestart. Maar zo’n vertaalproject is erg kostbaar. Helpt u mee met een financiële bijdrage, zodat we 
de vertaling kunnen afmaken? 
 

NBG afdeling Eastermar 
 

Kerk in Actie 
 

Tijd voor de grote najaar schoonmaak! Een goed moment om alle 
cartridges, toners en mobieltjes in te leveren. Kaarten en postzegels 
mogen ook. 
 
U kunt uw overtollige spullen inleveren bij  

• “De Hege Stins”. Hier staat een groene box. 

• Bij Tine Hoekstra in de brievenbus.  
 

Namens de Zending vriendelijk dank. 
Tine Hoekstra, ’t Hôf 90 

Dorcas voedsel- en kledingactie 

mailto:w.beekman@protestantsekerk
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In Oost-Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar 
tientjes 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 

 

Jaarlijkse Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap 
 
Wanneer  : Dinsdag 6 november 2018  
Waar   : De Lantearne te Surhuisterveen  
Hoe laat  : Van 19:30 – 21:30 uur  
Presentator  : Dineke Terpstra 
Kosten   : Geen, de toegang is gratis 
Opgave/informatie : Dineke Terpstra : 06 – 30632392 
   : Tine Hoekstra  : 06 – 44755945 
 
De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. 'De Bijbelquiz van het NBG blijkt nog steeds heel populair te 
zijn', zegt samensteller Frans van Houwelingen van het NBG. 'Sinds 2005 maken we elk jaar een bijbelquiz en de 
belangstelling daarvoor neemt nog steeds toe.' Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het werk van het 
Nederlands Bijbelgenootschap en kun je dat werk eventueel steunen met een gift of lidmaatschap. Je kunt je 
aanmelden als team of individueel, maar je kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. Iedereen is welkom op 6 
november. 
 
“Met andere ogen” 
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: “Met andere ogen”. Dat is het thema van de Bijbelzondag. 
Frans: “Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige Bijbelverhalen. Zelfs in bekende verhalen ontdek je nieuwe 
dingen. En misschien geldt dat ook voor het kijken naar mensen. Vaak horen we dat het houden van een bijbelquiz 
samenbindend werkt. Mensen uit verschillende kerken (of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een ontspannen en 
informele sfeer.”  
 

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 

Lichtjesavond Eastermar 

mailto:scriba@pgeastermar.nl
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Elke 2e zondag in December wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag 
steken mensen over de hele wereld om 19:00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter 
nagedachtenis aan overleden kinderen. Zo ontstaat er in 24 uur tijd een golf van 
licht en warmte. 
 
Lichtjesavond Eastermar is: 

• Bedoeld voor iedereen die het gemis van een dierbare ervaart. De leeftijd, of hoe lang het geleden is 
maakt daarbij niet uit. Immers, iemand die je liefhebt, blijft voor altijd in je hart en gedachten! 

• Een bijzonder samenzijn met muziek, gedichten en heel veel brandende kaarsen. Door deze sfeer voel je 
de warmte en besef je dat je niet alleen bent met je verdriet. 

• Geen religieuze samenkomst. Iedereen is van harte welkom. Ook als je iemand wilt steunen of om een 
andere reden een kaarsje wilt branden. 

• Een initiatief van begrafenisvereniging De Laatste Eer Eastermar en het Missionair Team Eastermar. 
 
Wanneer : Zondag 9 december 2018 
Waar  : Hege Stins Eastermar 
Hoe laat : Inloop vanaf 18:15 uur, bijeenkomst van 19:00 – 19:30 uur 
 

De Laatste Eer Eastermar 
Missionair Team Eastermar 

 

Kerstviering met broodmaaltijd 
 

Uitnodiging: 
Het is mooi om de geboorte van de Here Jezus met elkaar te vieren. Daarom 
wordt er op woensdag 19 december 2018 vanaf 16:30 uur een kerstviering met 
broodmaaltijd georganiseerd in “De Hege Stins” te Eastermar. 
 
We beginnen de middag met de viering en sluiten af met een broodmaaltijd. De 
tafels worden feestelijk gedekt en we zorgen ervoor dat er voor iedereen wat 
lekkers is. Aan de hand van de beamer bepalen we onze gedachten bij de viering. 
We zingen met elkaar, luisteren naar gedichten en muziek. Ook een verhaal 
ontbreekt niet. Daarnaast is er volop gelegenheid voor een praatje. U bent/jullie 
zijn van harte uitgenodigd om aan deze middag deel te nemen. 

 
Graag willen we weten hoeveel mensen we kunnen verwelkomen. Daarom vragen wij 
u/jullie, om u/jullie op te geven bij Janke Hamstra en/of Tine Hoekstra. Dit kan via 
onderstaande telefoonnummers of via de mail. Wilt u dan ook doorgeven of u een dieet heeft 
of dat u voorzien bent van vervoer of dat u graag opgehaald wilt worden. U kunt zich 
uiterlijk opgeven tot woensdag 12 december 2018. 
 

Hartelijke groet, 
Janke Hamstra :  0512 – 471824 / jankehamstra@gmail.com 
Tine Hoekstra :  0512 – 471792 / j.hoekstra8@chello.nl  
 

Kinderkerstfeest 2018 
 

De voorbereidingen voor het Kinderkerstfeest op 1ste Kerstdag zijn weer in volle gang. De 
projectgroep is er al in geslaagd om leuke toneelstukjes en liedjes uit te zoeken voor alle 
groepen en de ‘boekjescommissie’ heeft alweer mooie leesboekjes voor alle kinderen 
gevonden.  
 

Net als vorige jaren krijgen alle kinderen na afloop van het Kerstfeest een tasje met een 
sinaasappel, chocoladereep en het boekje. Want ja, dat is de traditie. De traditie van de 
boekjes wordt zo langzamerhand gekoppeld aan een andere traditie; de jaarlijkse 
enveloppenactie.  
Deze enveloppenactie heeft tot nu elk jaar voldoende geld opgebracht om de kosten van het 

Kerstfeest te dekken. Wij (de leiding van de Kinderkerk en de Kerkrentmeesters) willen daarom weer graag een 

mailto:jankehamstra@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivsqybsazWAhWCbFAKHbcbAeUQjRwIBw&url=http://www.withitness.nl/kerstmis-thuis-c-30.html&psig=AFQjCNHWzriBEz9t5y_ZYie9oueprgjIhQ&ust=1505743334215841
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beroep doen op u, als ouder, pake en beppe of andere belangstellende. In de volgende Paadwizer treft u een 
envelop aan. Samen maken wij er een mooi Kerstfeest van. 
 
Oproep: 
Wij willen alle kinderen oproepen om de komende tijd zoveel mogelijk naar de Kinderkerk te gaan zodat we elke 
zondag met een complete groep kunnen oefenen. 

 

Verslag 70+ middag 18 oktober 2018 
 
De dames Tine Hoekstra en Piertsje Hogendorp (Truus v.d. Meer was verhinderd) verwelkomen ons persoonlijk 
bij binnenkomst. Vanuit Burgum is alleen Kees Roorda aanwezig, verder allen uit Eastermar. Oh, ik vergeet er 
één, een speciale gast. Wie is deze meneer Kooistra. Maar Tine laat ons maar wat raden, ze laat niks los. Hier en 
daar hoor je van: is het een man of toch een vrouw in mannenkleren? Dan thee en koffie en muziek, want vaste 
gast Oebele Wagenaar helpt ook nu weer ons zingen te begeleiden. Eerst maar 3 Fryske ferskes. Tine heeft er 
werk van gemaakt, want ze heeft zelf een quiz gemaakt over Friesland. Een paar vragen waren: Wat bracht de 
Samenloop voor Hoop op? Welke plaatsen in onze provincie hebben dubbele namen, hoe lang is de Fiets 
Elfstedentocht, hoe heet het pad tussen Joerelaan en Lange Geestlaan enz. Dan een borrel en hapjes, die horen er 
ook bij. Boukje Annema leest uit een boekje van Paulus Akkerman een paar verhalen die Akke Radsma vroeger 
voor de radio doorgaf. Nou of stond Akke zelf voor het bordje zo vertolkte Boukje het weer, prachtig. 
Nog een borrel en fris en een hapje en even weer bijpraten. We zingen nog een paar gezangen en dan is het al 
weer vijf uur. Dames bedankt en ga zo door. 

Ids Groenewoud 
 

Collecterooster / uitleg collecten 
 
Zondag 28 oktober 2018  Bijbelzondag  
Tine Hoekstra geeft een korte uitleg. 
 
Zondag 4 november 2018  Zending Brazilië 

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië 
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke 
organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en 
landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en 
levensvisie. Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN 
lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst 
van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië. Maak 
uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending of geef in de 
collecte. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Zondag 11 november 2018  Binnenlands diaconaat 

Perspectief voor (ex)gedetineerden 
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit 
op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle 
terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een struc-
turele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, 
vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun 
familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale 
projecten in Nederland. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte werk Exodus. Hartelijk dank! 
 
Zondag 18 november 2018  Project Gods Golden Acre  
Anneke de Boer geeft een korte uitleg. 
 
Zondag 25 november 2018  Werelddiaconaat 
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 per maand.  
Een sociaal vangnet ontbreekt 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 
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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 de collecte wordt gebruikt om 120 vrij-
willigers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten. 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 
Hervormingsdag. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
Zondag 2 december 2018  Werelddiaconaat; Steun de pioniersplekken in Nederland 

De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe 
manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in Bilthoven richt zich op jongeren tussen de 16 
en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in 
gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende 
activiteiten zoals Youth Alpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs 
nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 
444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank! 
 

Opbrengst collecten 
 
Datum  Kerk Onderhoud 

gebouwen 
Diaconie Kinderkerk Bijzonderheden  

09-09-2018 100,20 99,70 135,10   Jeugdwerk PKN 

16-09-2018 112,92 110,02 151,40  Vredeswerk 

23-09-2018 96,85 99,60 125,80  Stichting Orange Babies 

30-09-2018 106,75 111,03 139,50 22,15 Stichting De Vrolijkheid 

 
Het koffiebusje is geleegd, er zat € 151,92 in.  
De huwelijkscollecte van Sytze Taekema en Anne-Wieke Postma heeft € 137,71 opgebracht en is bestemd voor 
“Girls’ Parliaments” om een einde te maken aan kind huwelijken in de Democratische Republiek Congo.  
 

Namens het college van kerkrentmeesters 
Klaas Dijkstra 

 

Jeugdrubriek 
 

Hallo allemaal, 
Het nieuwe seizoen is weer van start en de activiteiten van het jeugdwerk draaien weer volop. We vinden het 
geweldig om weer zoveel kinderen en jeugd te mogen verwelkomen op alle bijeenkomsten die we organiseren! 
In de winterperiode staan er weer tal van activiteiten op het programma waaronder ook de sinterklaasmiddag en 
andere activiteiten. Daarover hieronder meer. 

De Jeugdraad 
 

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. 
 

Growing Young: 
Woensdag 7 november is er een gemeenteavond die begint na de dankdagdienst om 20:30 uur. Deze gemeente-
avond zal in het teken van Growing Young staan. Graag zien we jullie van de leiding verschijnen. 
 

Groep 6 (nog) geen club….? 

Helaas hebben we nog steeds niet genoeg leiding kunnen vinden voor groep 6. Op dit moment hebben we 1 
vrijwilligster die graag club wil geven, maar dit niet alleen kan. Er is een brief meegegeven aan de kinderen 
gericht aan hun ouders/verzorgers met de mogelijkheid om zich op te geven als leiding. Het zou toch heel 
jammer voor deze 18 kinderen zijn dat er geen club voor hun is. Graag zien we reacties tegemoet, zodat we er 
samen voor kunnen zorgen dat deze kinderen ook weer naar club kunnen. 
KingsKids: 
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Ook zo genoten van de 1e KingsKids? Op zondag 11 november a.s. is het tijd voor de 2e keer! We hopen dan weer 
een grote groep kids te verwelkomen, samen spelletjes doen, luisteren en te zingen etc. etc. en zo God groot te 
maken. 
 

Meeting Point: 
Zondag 11 november is er weer Meeting Point. 
 

Filmavond “The Shack”: 
Vrijdag 16 november is er een filmavond georganiseerd voor de jeugd van vanaf klas 3.  
 
Sinterklaasmiddag: 
Zaterdag 24 november is alle jeugd vanaf klas 1 van harte uitgenodigd om op de Sinterklaasmiddag te komen. 
We gaan er weer een gezellige middag van maken met spelletjes en lekkers. Ook mogen jullie een vriend of 
vriendin meenemen. 
 

Tienerstriid: 

Voor de jeugd van klas 1 t/m 4 is er op vrijdag 30 november weer tienerstriid georganiseerd door het FCJT. Heb 
jij ook zin om met jouw club mee te doen? Geef jullie dan op voor maandag 12 november. 
 
Agenda: 
Woensdag 7 november  Gemeenteavond  20:30 uur  Hege Stins 
Zondag 11 november  KingsKids   09:30 uur  Hege Stins 
Zondag 11 november   Meeting Point   11:30 uur  Hege Stins 
Zondag 11 november   Tienerkerk klas 1 en 2  09:30 uur  Jeugdhonk 
Vrijdag 16 november  RS klas 3   19:45 uur  Jeugdhonk 
Zondag 18 november  Tienerkerk klas 3 en 4  09:30 uur  Jeugdhonk 
Zaterdag 24 november  Sinterklaasmiddag  16:00 uur  Jeugdhonk 
Vrijdag 30 november  Tienerstriid FCJT klas 1 t/m 4    Jeugdhonk 
Zondag 2 december  Tienerkerk klas 1 en 2   09:30 uur  Jeugdhonk 
Vrijdag 7 december  Sinterklaas RS klas 3  19:45 uur  Jeugdhonk 
Zondag 9 december  Tienerkerk klas 3 en 4  09:30 uur  Jeugdhonk 
 
  
 
 

 
 


