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De Martinitsjerke 
 

Ofrûne jier is de Martinitsjerke sawol fan bûten as 

fan binnen opknapt en fernijd.  

As jim om de tsjerke hinne rinne sjogge jim oan de 

eastside glêzen doarren! Jim kinne sa it interieur 

fan tsjerke ek besjen op mominten dat de houten 

doarren iepen stean. 

Bist nijsgjirrich wurden en wolst witte wat der 

mear bard kom dan ris op in snein nei tsjerke, 

of blêderje troch ús winterwurkboekje en doch mei 

oan ien fan ús moaie aktiviteiten. 

 

Wy fine it fijn en gesellich ast komst. 

 

 

              De tsjerkerie. 
 

 

 

 
 
 



Startzondag 

Een goed verhaal! 
 

Tijdens de startzondag is het thema: “Een goed 

verhaal”. De 

jeugdraad 

ontvangt u om 10 

uur met koffie en 

wat lekkers. Om 

10.30 starten we 

met de dienst. 

Tijdens de dienst zullen we verhalen horen middels 

muziek. Komt allen! Het belooft een muzikale dienst 

te worden, gezongen en gespeeld door onze eigen 

dorpsgenoten / gemeenteleden! 

Als afsluiting kunnen we met elkaar ons eigen  

verhalen delen tijdens de  BBQ-lunch na de dienst. 

 

Praten met kerkelijk werker 
 

Een belangrijk onderdeel van mijn functie is het 

pastoraat. Pastoraat is zorg dragen voor mensen op 

het gebied van geloof en geestelijk welzijn. Mensen 

die door gebeurtenissen, fysieke en psychische 

lasten in zwaar weer terecht zijn gekomen. Dan kan 

het fijn zijn om in gesprek te gaan over het leven 

met al haar onzekerheden en over geloof.  Maar de 

ouderlingen merken natuurlijk 

niet altijd wanneer er iets is 

met iemand. Daarom vraag ik je, 

wanneer je behoefte hebt aan 

gesprek, zelf aan de bel te 

trekken. Ook wanneer alles zijn gangetje gaat, heb 

wel eens met iemand nodig om het allemaal op een 

rijtje te krijgen of om wat inspiratie op te doen. 

Wees daarom niet te stoer of te bescheiden, bel of 

mail me gerust voor een gesprek.  
 

Bel of stuur een berichtje naar: 06-42623575 

Of mail: geertjevandermeer@ziggo.nl 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Zondg 22 september in de Martinitsjerke 

- 10 uur: ontvangst met koffie en wat lekkers 

- 10.30 uur: aanvang dienst, voorganger ons 

pastoraal medewerker Geertje van der 

Meer. 

-  



Kindernevendienst 
 

Het hele jaar door (behalve in de zomervakantie) 

kun je elke week naar de kindernevendienst. Je 

gaat gewoon naar de kerk, met je ouders, pake en 

beppe of buurvrouw. En al gauw mag je dan met één 

van de leiding mee naar 

boven voor een verhaal, 

een knutselwerkje of een 

spel. Terug in de kerk mag 

je soms ook laten zien wat 

je gemaakt hebt! In de 

vier weken voor kerst en 

de zes weken voor Pasen is er altijd een bijzonder 

project.  

Zodra je naar de basisschool gaat mag je ook naar 

de kindernevendienst. En dat gaat door tot je weer 

van de basisschool af bent. 
 

 

 

 

 

 

 

Zondagskind/ 
Helpen in de kerk 
 

Er is een heleboel te doen in de kerk als je 

zondagskind bent! Samen met de kerkenraad kom 

je de kerk binnen, je mag de kaarsen op tafel 

aansteken, het koffertje van beppe Setske 

openmaken, het licht meenemen naar de 

kindernevendienst, helpen met collecteren en 

tenslotte met de dominee en de ouderling bij de 

uitgang iedereen 

een goede zondag 

en een goede week 

wensen. Leuk en 

leerzaam tegelijk. 

Meld je snel aan: 

alle kinderen tot 

en met 12 jaar 

mogen meedoen! 
 

 

 

 

Waar en wanneer: 

We maken een rooster zodat je weet wanneer je aan de beurt 

bent. Aanmelden: zie achterin dit boekje. Als je al op het 

rooster staat hoef je je niet opnieuw aan te melden. 

 



It kofferke fan  
Noach 
 

In het koffertje van Noach zit van alles om te 

doen! Natuurlijk vind je er een goede kinderbijbel, 

om Noach z’n verhaal (en dat van nog heel veel 

anderen) te kunnen lezen. Maar er zitten ook 

puzzeltjes, DVD’s, boekjes en spelletjes in om 

samen bezig te zijn met bijbel, geloof en al die 

andere dingen van het leven. De koffer is bedoeld 

voor kinderen van 4-8 jaar en 

natuurlijk ook voor hun heiten, 

memmen, pake’s en beppe’s.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Als je je aanmeldt komt het koffertje gewoon naar je toe. Je 

kunt het twee weken houden en dan doorgeven aan het volgende 

adres. 

 
 

De Jeugdclubs in de Tsjerne 
 

Na het startweekend beginnen in oktober ook 

weer de clubs. 

Even geen school of 

andere drukte maar 

gezellig met elkaar 

chillen. 

Bowlen of iets 

knutselen maar een 

filmavond of met 

elkaar eten, het kan 

allemaal bij de 

jeugdclub Easterein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Je krijgt nog een uitnodiging! Geen uitnodiging gekregen: mail 

naar marcel-francisca@hetnet.nl 



Dansgroep The Lord of the 
Dance 
 

Naar 

bijbelverhalen 

kun je luisteren, 

je kunt erover 

zingen of een 

mooie tekening 

maken. Maar je 

kunt er ook op 

dansen! Onder 

leiding van Nathalie Oliveiro is een groep kinderen 

van de basisschool  daar nu al twee jaar mee bezig 

en ze zijn nog lang niet uitgedanst. Je krijgt 

vanzelf de smaak te pakken, dus haak aan en doe 

mee! 

 
 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Vanaf dinsdag 29  oktober elke dinsdag van 14.15 tot 15.15 uur 

in de kerk. 

 
 

Gezocht: Schriftlezers 
 

De bijbel is van jong en 

oud. Er zijn een heleboel 

manieren om dat te laten 

zien. De meest eenvoudige 

is deze: ga er samen uit 

lezen. Afgelopen jaar 

namen jongeren van 12-16 

jaar daarin het voortouw 

door eens in de zoveel tijd 

de schriftlezing in de kerk 

te doen. Dit jaar willen we 

die groep graag aanvullen 

met ‘ouderen’ van 17-99 jaar. Nog ouder mag ook. 

We maken weer een rooster waarop je precies kunt 

zien wanneer je aan de beurt bent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en Wanneer: 

Twee of drie keer per jaar de schriftlezing in de kerk doen. 

Aanmelden: zie achterin dit boekje.Als je al op het rooster 

staat hoef je je niet opnieuw aan te melden. 

 



Gasthear as gastfrou 
Kofje /Thee? 
  
Ek foar kommend jier binne wy wer op syk nei 

gasthearen as gastfrouwen om de minsken 

sneintemoarns wolkom te hjitten mei in bakje kofje 

as tee. 

 

 

 Nim it gerêst mei nei jim plak. It 

is bedoeld foar in waarm wolkom. 

  
 

 

Opjêfte kin by: 

baukjewytske1987@hotmail.com 

0615894329 
 

 

 

Waar en wanneer  

• moarns 9 ûre oanwêzich 

•minsken wolkom hjitte mei it oanbieden fan kofje / tee 

•jo meie jo foar sa wol ien as meardere kearen opjaan 

 
 

Eet-, praat- en doegroep 
Tien-plus 

 

Komend seizoen wordt de 

Tien-plus groep geleid 

door Nathalie en Gera. 

Omdat zij alleen ’s avonds 

kunnen, wordt het een 

samen eet-, praat en 

doegroep. Zij zorgen voor 

een hapje eten, of jullie 

maken samen iets klaar. Tijdens en na het eten 

bespreken we stukjes uit de Bijbel en doen we een 

kleine activiteit. Het doel is dat je ontdekt waar je 

in gelooft en wat het kan betekenen in je eigen 

leven. Ook worden jullie een beetje klaargestoomd 

voor de pubquiz. Zie ergens anders in dit boekje. 
 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Maandelijks 1x van 18.30 uur tot 19.30 uur. In de sacristie. De 

datums van de bijeenkomsten worden samen met degenen die 

zich opgeven vastgesteld. Aanmelden: zie achterin dit boekje. 



Gespreksgroep Jong Belegen 
(voorheen twintig-plus) 
 

Hoewel je al wat ouder bent, in de kerk denk je nog 

weleens: ben ik hier de jongste? In deze groep 

denk je dat niet. Want er zijn 

meer twintigers en dertigers 

(jong belegen) die iets met het 

christelijk geloof hebben dan 

je denkt! 

Eens in de maand komen we bij 

elkaar en praten over hoe jij je 

geloof en leven beleeft. Geertje van der Meer zal 

de avonden leiden, maar de inhoud bepalen we in 

met elkaar. Dit alles onder het genot van o.a. een 

drankje en een stukje (jongbelegen) kaas.  
 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Woensdag 2 oktober, daarna spreken we de andere data af. We 

streven ernaar om elke vier weken een keer bij elkaar te komen. 

Steeds om 19.30 uur in de sacristie onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

Aanmelden: zie achterin dit boekje.  

 

Bijbelkring 15-plus 
 

Dit is de kring waar jij de 

vragen stelt. We lezen 

dezelfde stukjes als bij de 

volwassen bijbelkring. Naast 

een korte uitleg is er ruimte 

om jouw vragen te stellen over 

de tekst. Wat vind je raar, wat 

boeit je en wat laat je koud? 

Brand maar los, geen vraag of opmerking is fout. De 

antwoorden zul je niet altijd krijgen, maar er 

samen over discussiëren is leuk! En: Goed opletten 

want dan kunnen jullie scoren bij de pubquiz. Zie 

info ‘Pubquiz’ ergens anders in dit boekje 

De groep is bedoeld voor iedereen vanaf vijftien 

tot ongeveer twintig jaar en staat onder leiding van 

Francisca Janssen en Antje Joustra, bijgestaan 

door Geertje van der Meer. 
 

 

Waar en wanneer: 

De kring vindt plaats op donderdag 1x per maand: 3 oktober, 7 

november (dec. en jan. in overleg), 6 februari, 5 maart en 

afsluiting in april. Tijd: van 19.00 tot 19.45 uur. Waar? De 

eerste bijeenkomst is in de sacristie. 

Aanmelden: zie achterin dit boekje.  



Bijbelkennis- en -doe quiz in 
de kroeg  
Pub-quiz  
 

In januari of februari organiseert de jeugdraad 

een pub-quiz voor alle leeftijden. De kern van de 

deelnemers zijn de mensen die aan de 10-plus, de 

15-plus en de bijbelavondkringen hebben 

meegedaan. Het is een bijbel- doe- en kennisquiz. 

Sommige dingen die 

zijn besproken in de 

groep of kring komen 

terug in de quiz. Er 

worden teams 

gevormd bestaande 

uit jongeren en 

ouderen. Ieder met 

eigen talenten, ervaring en wijsheid om elkaar aan 

te vullen. 

 

 

 

 

Voor de gespreksgroepen is de pubquiz een 

onderdeel van het programma. Wanneer je mee wilt 

doen zonder dat je hebt deelgenomen aan een van 

de gespreksgroepen of –kringen, dan kan dat zeker 

ook. Het gaat immers vooral om de verbinding met 

elkaar en niet zozeer om het winnen. 

 
Waar en wanneer: Wordt nog vastgesteld. Met jouw opgave 

peilen we alvast met hoeveel mensen we rekening moeten 

houden.  

Aanmelden, alleen voor diegenen die niet aan de 10+ en 15+ 

groepen en de bijbelavondkring meedoen. Zie achterin dit 

boekje. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gespreksgroep Net te Dreech 
 

Anders dan de naam van onze groep doet 

vermoeden gaan we soms best een eind de diepte 

in! Maar het hoeft niet. 

We zijn onszelf, pakken 

heel verschillende 

thema’s bij de kop en 

leven graag met elkaar 

mee. Nieuwe gezichten 

zijn altijd welkom: 

ieder lid brengt ook 

zijn eigen verhaal en 

zijn eigen manier van geloven mee. Ooit is de groep 

opgezet voor de ‘verloren generatie van de kerk’, 

maar we merken steeds meer dat juist onze 

generatie vol goede ideeën zit!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

woensdag 9 oktober, maandag 4 november, dinsdag 3 december, 

donderdag 30januari, maandag 9 maart en woensdag 1 april, 

steeds om 20.00 uur bij één van de deelnemers thuis. 

Contactpersoon: Anna Joke Bakker-Bruinsma 

 

Singlekring 
Samen aan tafel 
 

Afgelopen jaar bleek een 

gouden greep: zeven 

singles die zeven keer 

samen aan tafel gaan. We 

hadden een boekje erbij 

om het gesprek gaande te 

houden, maar dat bleek 

helemaal niet nodig: alleen wonen is een vak apart 

en daar kun je uren over praten met elkaar. Er zijn 

nu eenmaal van die dingen die alleen andere singles 

begrijpen. Gelachen hebben wij ook veel. De groep 

is voor iedereen die om welke reden dan ook alleen 

woont: gewild/ongewild, oud en jong.  

Als je eerst meer wilt weten neem dan contact op 

met Willem Rienstra. 

 
 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

 steeds van 17.30 tot 19.30 uur bij één van de deelnemers thuis. 

Data worden in overleg afgesproken. Contactpersoon Willem 

Rienstra. 

 



Oecumenische gespreksgroep 
Martinikring 
 
Al sinds zes jaar komen we als Doopsgezinden, 

Rooms-katholieken en Protestanten bij elkaar. 

Ieder jaar kiezen we een passend onderwerp dat 

we samen kunnen delen. Vorig jaar waren gedachten 

uit de Wereldraad van 

Kerken de insteek van onze 

bijeenkomsten. 

Dit jaar kiezen we voor de 

geschiedenis van de 

verschillende gebouwen. 

Waarom staat het gebouw 

daar, wat is de relatie met de omgeving, wat 

betekent het gebouw voor het dorp/omgeving. Een 

interessant gegeven voor ieder die zich verbonden 

voelt met zijn of haar kerk. Met Flora Visser- van 

Enkhuizen en Lucas Foekema als inspirerende 

leiders 
 

 

Waar en wanneer: 

Woensdag 30 oktober St Martinustsjerke Reahûs,Woensdag 29 

januari Vermaning Itens, Woensdag 18 maart Martinitsjerke 

Easterein van 10 tot 12 uur 
 

 

Bijbel avondkring 
 

Jaren hebben wij onder leiding van  

ds. R. Praamsma een bijbelgedeelte voor 

de zondag daarop doorgespit. Ieder koos 

steeds één woord waar de gedachten aan 

bleven haken en als vanzelf raakten we in 

gesprek. De uitkomst was steeds 

verrassend. 

Dit seizoen gaan we 3 x met pastor 

Geertje van der Meer de teksten bespreken voor 

de diensten waarin zij zal voorgaan nl.: 

Eeuwigheidszondag, kerstavond en oudejaarsavond. 

Voor 2020 zien we of we verdergaan en hoe. De 

pubquiz (zie elders in dit boekje) maakt ook 

onderdeel uit van het programma van de 

bijbelkring. 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Donderdagavond 17 oktober, 7 november, 28 november 2019. 

Steeds om 19.30 uur, in de sacristie.Aanmelden: zie achterin dit 

boekje.  

 
 



Samen maken we de 
Paaskaars 

 

Vijf jaar geleden is de Tien-

plusgroep ermee begonnen: 

zelf een Paaskaars maken voor 

in de kerk. Twintig-plusgroep  

en kerkenraad traden in hun 

spoor en vorig jaar kon 

iedereen zich opgeven om mee 

te doen. Dit jaar doen we dat 

weer. Met de hele groep maken we een grote kaars 

voor in de kerk en ieder een kleine kaars als groet 

voor een gemeentelid die wat extra aandacht nodig 

heeft. Het is een mooie manier om samen bezig te 

zijn, je te verdiepen in christelijke symboliek en 

invulling te geven aan de Veertig Dagen. De groep 

staat onder leiding van Annebeth De Jong – Van 

der Kuur en Anna Joke Bakker – Bruinsma.  

 

 

 

 

 

Waar en wanneer? 

In februari, maart en april 2020. In overleg de met de 

deelnemers. In de Martinikerk. 

 

 

Samen zingen 
met Sjoukje 
 
Tijdens de 

gedachtenisdienst willen 

we graag een koor(tje) 

vormen. Als u het ooit 

heeft meegemaakt, dan 

weet u waarom. Natuurlijk 

zingen we “Niemand leeft 

voor zichzelf”. Maar ook 

nog enkele andere liederen. We zingen twee, drie 

of bij voldoende heren zelfs vierstemmig. Kom ons 

helpen! 

De gedachtenisdienst is op 24 november. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Waar en wanneer? 

Repetities zijn op vrijdag 8, 15 en 22 november in de Martini van 

19.15 tot 20.30 uur. 

De dienst is op zondagmorgen 24 november om 09.30 uur. 
 

 



Schilderkring 
Kleur en Fleur 
 

Onze kring is geen cursus maar een doe-groep, die 

al tekenend, schilderend, 

kleurend op zoek is naar 

ongekende en ongedachte 

dingen om zich heen. 

Prachtige dingen om 

(opnieuw) te ontdekken en 

van te genieten.  

Een vleugje aanleg is nooit 

weg, maar niet persé 

nodig. Nieuwsgierigheid, 

aandacht en belangstelling zijn belangrijker. 
 

De kring staat onder leiding van Jan Strikwerda. Er 

zijn twee groepen, met elk maximaal 6 deelnemers. 

Er zijn nog een paar plekjes vrij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Zodra we weten wie er mee gaan doen plannen we vier datums, 

 ’s avonds of overdag. 

 

Schapenvolk 
Vilten 
 

Wol is een materiaal 

waar je veel kanten 

mee op kunt.  

Voor dit seizoen zijn 

er weer nieuwe 

onderwerpen. 

29 okt.: ring maken. 

19 nov., 17 dec.: 

Kerststal.  

14 jan., 11 febr. :? 

Reserve avond 10 maart. 

 

Per avond kunt u zich opgeven, 
 

Het vilten staat onder leiding van Jet Reitsma.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Bij Jet Reitsma thuis. 

Kosten: 8 euro per keer. 

 



Meiinoar op paad nei Hidaard 
 

Sneon 5 oktober beginne wy om 13.00 oere by de 

glêzen doarren fan de Martini. Al kuierjend troch 

de greiden oer it âlde tsjerkepaad fan Easterein 

lâns de Wynserfeart nei Hidaard komme wy 

nijsgjirrige saken tsjin. Underweis sil ús it ien en 

oar ferteld wurde. Yn Hidaard is der tiid foar 

kofje of tee. Dêrnei geane wy werom nei Easterein. 

Healwei bliuwe wy efkes by de mûne stean om dêr 

noch wat oer te hearen. 

De middei slûte wy ôf, foar wa’t dat wol, mei een 

hearlik itentsje yn de Tsjerne. Kosten binne  

ûngefear 12,50 euro p.p. It drinken komt hjir noch 

by op. Wy ha tastimming fan de eigners fan it lân 

om dit paad noch ien kear te rinnen. Dit is dus jim 

kâns! Gean mei! 

Slagget it rinnen net, fytse kin ek. Krekt in oare 

rûte mar wol mei deselde ferhalen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Zaterdag 5 oktober, vertrek 13.00 uur vanaf de 

Martinitsjerke.Afstand ca. 10 km lopen of 25 km fietsen. 

Reservedatum bij slecht weer 12 oktober. Geld meenemen 

voor eten en drinken 

Maak je eigen kerstquilt 
 
Het wandkleed bestaat uit elf blokken met op elk 

een deel van het Kerstevangelie uitgebeeld. 

Vorig jaar zijn er 7 deelnemers gestart en een 

aantal heeft de quilt klaar. De quilts zijn allemaal 

verschillend geworden door eigen inbreng van stof 

en kleur!  

Een aantal deelnemers gaat dit winterseizoen weer 

verder werken aan de kerstquilt. Er is ruimte voor 

een aantal nieuwe deelnemers. 

Eerst is er een ‘startavond’ met uitleg over het 

patroon, werkwijze en materialen. Daarna gaan we 

als groep verder en komen 4 keer bij elkaar. 

 

De groep staat onder leiding van Janke Abma – van 

der Valk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Bij Janke thuis, Wynserdyk 22 A. Data: nieuwe groep maandag 7 

oktober. Daarna 14/10 en 11/11.  2020 in overleg. Vanaf 19.30 

uur.  Kosten: materiaal. (datums 2020 in overleg) 



De jeugddienst  
 
 

In februari willen we als jeugdraad een 

jeugddienst met jou erbij!! 

Hoe en wat is nog  niet bekend maar lijkt het 

je leuk om hier aan mee te werken, dan kun je 

je alvast opgeven bij Gera de Haan of 

Francisca Janssen-Miedema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Contactpersonen: Gera de Haan (gera_de_haan@hotmail.com) 
Francisca Janssen (marcel-francisca@hetnet.nl)  
 

Sjonge in de Krystnacht  
 
 

De Krystnachttsjinst is yn Easterein elts jier wer 

bysûnder.  

Dit jier hoopje wy meiinoar in  protte te sjongen.  

Hokker lieten, dat is oan jim. 

Elts mei syn of har eigen lieten trochjaan (of in top 

trije). 

Op it winterwurkbryfke kin jim de lieten ynfolje. 

De Krystnachtkommisje en Geartsje van der Meer, 

besykje fan de ynbrochte lieten in sfearfolle 

tsjinst te meitsjen. 
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BHV  
Bedrijfs Hulpverlening 

 
Wie heeft BHV of wil BHV, én wil ons helpen en 

bijstaan bij activiteiten in en rond de 

Martinitsjerke van Easterein. 

Informatie bij de kerkrentmeesters en opgave via 

het aanmeldingsformulier. 

Emailadres: kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga je mee ? 
 

Lang verhaal kort – de Bijbel in twee uur. 

De theatervoorstelling van Remco Veldhuis. 

  

Op 43 jarige leeftijd besloot Remco om de Bijbel 

te gaan lezen en liep hij direct vast in Genesis. 

Adam en Eva – twee kinderen – die blijken beide 

een vrouw te vinden.. verwarrend. 

Remco vond dat hij zo’n Bijbelverhaal zelf leuker 

zou kunnen vertellen.  

Bovendien besefte hij dat zijn generatie weliswaar 

de Bijbel niet kent, maar mogelijk wel interesse 

heeft in het goddelijke. Zo kwam het idee van een 

theatervoorstelling en al doende kwam Remco 

erachter: de verhalen gaan over mij en over jou. 

De Bijbel is een volledig boek! 

 

Op 9 november komt Remco met zijn theater 

voorstelling in Bolsward. 

 

Wij hebben 25 kaarten beschikbaar. 

Kosten 15 euro per stuk en OP = OP. 
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Op 13 november ’s avonds om 20.00 uur houden wij 

een nabespreking over de theatervoorstelling in de 

Martini. Samen praten over hoe JIJ de voorstelling 

hebt beleefd. 

Opgave via het winterwerk formulier. 

 

 

 Ga je mee ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

9  november 20.00 uur C.C. Ons Gebouw Bolsward 

13 november 20.00 uur Martinikerk 

 

Creatief met Papier 
 

Papier is veel meer dan een medium om op te schrijven of 

te tekenen. Je kunt er van alles van maken.  

 

dinsdag 1 oktober:  reuzenrozen maken 

 (lijmpistool, lijmstiften, potlood en schaar mee) 

 

voor beginners 

dinsdag  5 november: boek vouwen en dinsdag 19 

november het boek versieren (liniaal en potlood mee, 

boeken heb ik) 

 

dinsdag 10 december: toveren we een pocket om in een 

kerstboom, engel of kaars {pocketboekjes heb ik, 

meenemen: eventuele kleine versieringen)  

  

voor iedereen die al een boek gevouwen heeft 

dinsdag 7 januari: boek met monogram letter er in 

knippen en vouwen en dinsdag 21 januari versieren en 

afmaken. (liniaal, potlood, schaar mee, boeken heb ik.) 

 

dinsdag 31 maart: paastak met bloemetjes versieren 

(meenemen: tak van ca.50 cm en schaar.) 
 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Thuis bij AnnekeZwerver, Koaifinne 7 Opgave per keer. 



 
Twitter Maaltijd 
 

Het idee is heel eenvoudig 

we houden een maaltijd waarbij 

 iedereen een klein gerecht 

 en een korte tekst meeneemt. 

Dit laatste kan alles zijn: 

een Bijbeltekst of spreekwoord  

maar ook een vraag, losse gedachte of stelling, als 

het maar (net als een “tweet” op Twitter) niet meer 

dan 140 tekens telt. Die ‘Tweet’ wordt besproken 

tijdens het eten. Als er bijvoorbeeld acht 

deelnemers zijn krijg je dus een maaltijd met acht 

gangen en acht verschillende gespreksonderwerpen. 

Een heerlijke manier om elkaar echt te ontmoeten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer:  

Woensdag 21 november en/of woensdag 26 februari van 18.00 – 

21.30 uur bij één van de deelnemers thuis. Contactpersoon: Anna 

Joke Bakker-Bruinsma. 

 
Belijdenis doen 
 

Meestal waren het je 

ouders die ‘ja’ zeiden 

tegen God bij het water 

van de doop. Nu kun jij 

dat ‘ja’ van hen overnemen 

door zelf ‘ja’ te zeggen. 

Heb je belangstelling voor 

het doen van belijdenis 

neem dan contact op met iemand van de 

kerkenraad.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Samen de winter door 
 

Zolang de ‘R’ in de maand 

is hebben we een rooster 

om bij elkaar op bezoek 

te gaan. De één krijgt 

bezoek, de ander gaat op 

bezoek, net wat ieders 

mogelijkheden zijn. Het 

belangrijkste is dat we 

samen die donkere 

wintermaanden door 

komen. Zeker als u graag bezoek ontvangt is er in 

het rooster nog ruimte genoeg, dus schroom niet 

om u aan te melden! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

De bezoekers krijgen een rooster met voor elke maand een 

adres. En wie bezoek ontvangt merkt dan vanzelf wie zich meldt! 

 

Bezoekersgroep Van Harte! 
 

Naast ‘Samen de Winter door’  zoeken wij ook 

mensen die op bezoek willen gaan bij verjaardagen 

(75-plus) en huwelijksjubilea 

(25, 40, 50, 55 jaar etc.). 

Namens ons allen brengen u daar 

een hartelijke gelukwens en een 

kleine attentie. Meld u aan. U 

doet er velen een groot plezier 

mee! 

Als u eerst meer wilt weten 

neem dan contact op met Anna 

Joke Bakker. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Aan het begin van het jaar krijgt u een lijst met verjaardagen 

en jubilea, met datum en adres. U hoeft niet noodzakelijk op de 

dag zelf te gaan. De meesten maken eerst een afspraak. En als u 

een keer niet kunt, is het altijd wel mogelijk om met iemand te 

ruilen. 

 



Rustig op vrijdagmiddag 
Kerk Kijken 

 

Toeristen komen van ver om 

de Martinitsjerke van 

Easterein te zien. Maar bent 

u al eens binnen geweest? 

Natuurlijk bent u elke 

zondagmorgen welkom bij 

een dienst, maar ook het 

hele jaar kunt u op 

vrijdagmiddag  gewoon even binnenwandelen. U kunt 

alles rustig bekijken. De koster en/of 

kerkrentmeesters staan klaar om u het verhaal 

achter al die oude stenen te vertellen. Met hen 

kunt u een afspraak maken. Ook voor een complete 

rondleiding voor personeelsuitje of familiedag. E-

mailadressen: koster@kerkeasterein.nl of 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer? 

elke vrijdag  van 13.30 tot 17.00 uur  op afspraak. In de zomer 

is de kerk ook op zaterdagmiddag open (Tsjerkepaad) 

 

Spik en Span 

Grote schoonmaak in de kerk 
Wilt u de 

Martinitsjerke eens 

heel anders beleven? 

Doe dan mee met één 

van de 

poetsochtenden in ons 

kerkgebouw. We  

beginnen de ochtend 

met een lekker bakje 

koffie, maar daarna 

gaan we gewapend 

met bezems en 

dweilen de kerk door: 

gezellig een ochtend samen bezig zijn met een 

stralend resultaat. En de kerk kan er weer een paar 

maanden tegen. 
 

 

 

 

Waar en wanneer? 

donderdag 31 oktober en donderdag 19 maart van 9.00 – 12.00 

uur in de Martinitsjerke. We hopen op vier tot acht deelnemers. 
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Koffieochtend voor ouderen 
 

Gezelligheid, een kopje koffie, even een praatje 

maken met 

elkaar…daar 

gaat het om. 

Eigenlijk net als 

bij u thuis aan 

de keukentafel, 

maar dan 

anders. Er is een 

vaste groep die 

meedoet, maar 

er zijn er ook die een enkele keer komen aanlopen. 

We heten u hartelijk welkom en u voelt zich vast 

bij ons thuis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

donderdagmorgen 10 oktober, 7 november, 12 december,  

9 januari,13 februari, 12 maart en 9 april vanaf 10.00 uur  in de 

sacristie van de Martinitsjerke. Aanmelden is niet nodig. Voor 

vervoer kunt u bellen met Dicky de Vries, telefoon 417782. 

 

Oppas aanwezig? 
 
Een enkele keer wordt er gevraagd of er in de Kerk ook 

oppas aanwezig is. Meestal komt de vraag bij de 

kerkeraad als er een doopdienst is. 

Wij zijn op zoek naar mensen die wel eens willen 

oppassen. 

Lijkt het je leuk om tijdens de kerkdienst op enkele 

jonge kinderen te passen neem dan contact op met  

Gera de Haan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nog meer voor in uw Agenda 
 

6 november 2019, om 19.30 uur in de 

Martinitsjerke: 

 Dankstond voor gewas en arbeid 

 

24 november 2019, om 17.00 uur in de 

Martinitsjerke:  

Avondmaal in kleine kring 

 

20 december 2019, 16.00 uur in de Skoalleseize:  

Kerstfeest voor ouderen 

 

11 maart 2020, om 19.30 uur in de Martinitsjerke: 

 Bidstond voor gewas en arbeid 

 

15 april 2020, om 19.30 uur in de Martinitsjerke: 

 Gemeenteavond 

 

17 mei 2020, om 17.00 uur in de Martinitsjerke:  

Avondmaal in kleine kring 

 

 

 
Christelijke vrouwenvereniging 
Passage 
U hoeft geen lid van onze vereniging te zijn om 

gewoon een keertje aan te schuiven. In het rijtje 

hieronder is er vast wel één die u niet wilt missen. 
 

04-09: Wijnboerderij in Tirns 

28-09: Fam. Spronk van de Stichting Faripur 

16-10: W. Wilstra van de KNRM 

13-11:  O. Muizelaar van de Voedselbank Bolsward 

11-12: Adventsviering ‘Het Kind van het Licht’ 

15-01: B. de Jong-Spoor. Winterwille en schaatsen 

08-02: Jaarvergadering 

04-03: Wereldgebedsdag. in de Martinikerk. 

18-03: J. de Jong. Bijencultuur 

15-04: mevr. Cnossen. Lezing: De troost van de Psalmen 

 

Heeft u de smaak te pakken gekregen? Dan kunt u 

ook lid worden. We zien u graag in onze kring! 
 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Op bovengenoemde data om 19.45 uur in de Skoalleseize. 

Consumpties daar voor eigen rekening. Voor een enkele avond 

hoeft u zich niet aan te melden. Om lid te worden kunt u contact 

opnemen met Geeske de Jong, tel. 0515 – 331351  



 
Moderamen 
Kerkenraad 
 

In het moderamen zitten 

naast de voorzitter en de 

scriba ook de predikant en 

de voorzitters van kerkrentmeesters en diakenen. 

Hier kunt u dus met (bijna) al uw vragen terecht! 
 

Voorzitter 
Durkje van der Eems – de Haan | Dobbelân 2 

0515-332300 | durkjevandereems@ziggo.nl 
 

Scriba 
Botty Tacoma – Veenstra | Wynserdyk 10 

0515-331479 | tacoma@altac.nl 

of Postbus 2, 8734 ZK Easterein | scriba@kerkeasterein.nl 
 

Voorzitter Diaconie 
Folkje Visser | Koaifinne 4 

0515-332269 | folkje1956@hotmail.com 
 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 
Halbe Overal | De Streek 22 

0515-332011 | halbetineke@gmail.com 
 

Kerkelijk werker 
Geertje van der Meer | Kamp 9, Wurdum 

0642623575 | geertjevandermeer@ziggo.nl 

 
College van Kerkrentmeesters 
 
Voorzitter 
Halbe Overal | De Streek 22 

0515-332011 | halbetineke@gmail.com 
 

Secretaris 
Douwe Durk Reitsma | Smidslân 11   of 

Postbus 2, 8734 ZK Easterein 

0515-332500 | kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 
 

Leden 
Ultsje Bouma | Hofsleane 15 

0515-333975 | up.bouma@home.nl 
 

Marten Sterkenburgh | Populiereleane 8 

06-21212797 | msterkenburgh@hotmail.com 
 

Leo Slooter | Sanleansterdijk 8 

06-51854724 | Ls@tolibv.nl 

 

Rekeningnummers 
NL58 RABO 0349 5004 87 (algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 (collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 (diaconie) 

NL31 RABO 0349 5014 91 (zwo) 

NL58 RABO 0349 5004 87 (Reinbôge) 

 

 



Wijkindeling 
 
Pastoraat 
 

Ziekte, examen, geboorte en 

ander wel en wee: stuur een 

berichtje naar één van 

onderstaande adressen en we 

leven met u mee. We doen dat 

graag! Geeft u iets voor een 

ander door, laat het hem/haar 

zelf ook even weten.  
 

Alle wijken 
kerkelijk werker:Geertje van der Meer | Kamp 9, Wurdum 

 0642623575 | geertjevandermeer@ziggo.nl 
 

Jeugd 
ouderling: Gera de Haan | It Oerd 8 Boazum 

 06-41704992| gera_de_haan@hotmail.com 
 

Wijk 1 
Foarbuorren, Skippersbuorren, Tsjerkebuorren, Skilplein, de 

Streek, ’t Heechhiem, Smidslân, Koaifinne en het buitengebied. 

ouderling: Anneke Elgersma – Zijlstra | Smidslân 14 

 0515-331597 | a.elgersma@live.nl 

diaken: Luuk van der Werk | De Tsjems 9, Itens 

 0515-336822 | l.werk1957@gmail.com 
 

Wijk 2 
Hôfsleane, de Ljits, de Singel, itRisplân, Populiereleane en 

Wynserdyk. 

ouderling: Durkje van der Eems – de Haan | Dobbelân 2 

 0515-332300 | durkjevandereems@ziggo.nl 

diaken: Folkje Visser | Koaifinne 4 

 0515-332269 | folkje1956@hotmail.com 

Wijk 3 
Sjaardaleane, Skoallestrjitte, Vrijburg, Andries 

Joustrastrjitte, Grieneleane en Van Eysingaleane. 

ouderling: Janke Abma - Van der Valk | Wynserdyk 22A 

 0515-336810 | abma_vdvalk@hotmail.nl 

diaken: Marcel Janssen| De Singel 34 

0515-331648 | marcel-francisca@hetnet.nl 
 

Wijk 4 
Stittenserleane, ’t Kleaster, Dobbelân, Eeskwert, Sibadawei, 

Skrok en Fabrykswei 
ouderling: Janny Strikwerda - Schouten | Hofsleane 2 

 0515-755950 | sake_en_janny@hotmail.com 

diaken: Monique Vellinga – van den Berg| Sibadawei 26 

 0515-332272 |  
  

Felicitaties 
Rond verjaardagen boven de 75 en bij huwelijksjubilea (25, 40, 

50, 55 etc.) krijgt u bezoek! Voor vragen kunt u terecht bij: 

 Anna Joke Bakker – Bruinsma | Wynserdyk 18 

 0515-332919 | anna-gep@hotmail.com 
 

Bloemengroet 
Suggesties voor de wekelijkse bloemengroet zijn welkom bij: 

 Anneke Elgersma – Zijlstra | Smidslân 14 

 0515-331597 | a.elgersma@live.nl 



Jeugdraad 
Heb je ideeën om als jeugd actief te zijn in de kerk? Aarzel niet 

en neem contact op met één van de leden van de jeugdraad! 

 

Jeugdouderling: 

Gera de Haan | It Oerd 6, Boazum 

06-41704992 | gera_de_haan@hotmail.com 

 

Nathalie Oliveiro | Dobbelân 7, Eastrein 

06-55487614 | nathalieoliveiro@gemail.com 

 

Francisca Janssen | De Singel 34, Easterein 

06-36007190 | marcel-francisca@hetnet.nl 

 

Durk Joustra | Skoallestrjitte 12, Easterein 

06-10361885 | d.joustra@ziggo.nl 

 

Baukje Wytske Dijkstra | Tywert 15, Wommels 

06-15894329 | baukjewytske1987@hotmail.com 

 

Kerkelijk werker: 

Geertje van der Meer  

06-42623575 | geertjevandermeer@ziggo.nl 

 
 
 
 

Adressen rond de 
Kerkdiensten 
 

Koster 
André C. Vink | Singel 30a 

0515-333134 | 06-25497928 | 

koster@kerkeasterein.nl 

of kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 
 

Organist 
Balt de Vries | 0515-417782 

baltdevries@gmail.com 
 

Kinderoppas 
Gera de Haan | 06 41704992 

gera_de_haan@hotmail.com 

(graag twee dagen voor de dienst aanmelden) 
 

Kindernevendienst 
Tettje de Boer - Strikwerda | 0515-331375 

mebtett@hotmail.com 
 

Zondagskind 
Gera de Haan | It Oerd 8 Boazum 

06-41704992 | gera_de_haan@hotmail.com 
 

Collectebonnen 
Rein Hofstee | Sibadawei 12 

0515-331746 | r.hofstee@hetnet.nl 
 

Kerkwebradio (www.kerkomroep.nl) 
Halbe Overal | De Streek 22 

0515-332011 | halbetineke@gmail.com 
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En nog meer nuttige Adressen 
 
Ledenadministratie 
Aline Evenhuis | Skippersbuorren 19 

 06-38905783 | ledenadministratie@kerkeasterein.nl 
 

ZWO-commissie 
secretaris: Broer Harmen Abma | Wynserdyk 22A 

 0515-336810 | abma_vdvalk@hotmail.nl 
 

De Reinbôge(Kerkblad voor Easterein) 

bezorging en kopij:reinboge@kerkeasterein.nl 
 

De Kerkklok(Kerkblad voor de regio) 

bezorging: B. Westra-Keulen 

 0517-469245 | baukje@operamail.com 

kopij:  Botty Tacoma – Veenstra | Wynserdyk 10 

0515-331479 | tacoma@altac.nl 

 

Sneinsbrief (korte mededelingen) 

kopij: Durkje van der Eems – de Haan | Dobbelân 2 

 0515-332300 | durkjevandereems@ziggo.nl 

 
 

Website 
www.kerkeasterein.nl | webmaster: D.D. Reitsma 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 

 

 

 

 
Zit er niets voor u bij? 
 

Dat zou natuurlijk kunnen. We hebben geprobeerd 

ons aanbod zo breed te maken dat er voor iedereen 

iets te doen is. Op die manier voel je je tenslotte 

het meest betrokken bij onze kerk. Maar wellicht 

hebben we wel een heel voor de hand liggende 

mogelijkheid overgeslagen. 

Of misschien staat dit jaar 

uw hoofd er gewoon niet 

naar. In dat geval komen we 

ook graag gewoon even bij u 

op de koffie. Eenvoudig om 

contact met u te houden. 

Wij stellen dat in elk geval 

erg op prijs.  

 
 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Als u het laatste vakje aankruist bellen wij u voor een afspraak! 
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Meedoen is heel eenvoudig 
 

Heeft u uw keus al kunnen maken? Vul dan even het 

kaartje in of stuur een mailtje naar  

 

ikdoemee@kerkeasterein.nl 
 

Voor de meeste 

activiteiten is een 

minimaal aantal 

deelnemers nodig. Bij te 

weinig aanmeldingen gaat 

de kring niet door. 

Daarom is het voor ons 

wel zo handig als je je op 

tijd aanmeldt, ook als je vorig jaar al meedeed. 

Iedereen weet dan precies waar ie aan toe is. 
 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

De aanmelding sluit op vrijdag 27 september. Je hoort daarna 

zo snel mogelijk of de door jouw gekozen activiteit doorgaat of 

niet. 

 
 
 

…en op zondag-
morgen 
bent u 

ook van harte 
welkom! 

 


