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TSJINSTEN
Snein 2 maaie 09:30

Online-tsjinst

Lêzing: Joh. 14: 1-14

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Snein 9 maaie 11:00
Foargonger:

Online-Fryske-tsjinst
pastor Herke Giliam

Tongersdei 13 maaie 09.30 Online-tsjinst ‘Himelfeartsdei’

Lêzing: Lucas 24: 49-53

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Snein 16 maaie 09:30

Online-tsjinst ‘Dope Janne Talita’

Foargonger:

ds. Nicolette Vlaming

Snein 23 maaie 09:30

Pinkstertsjinst

Foargonger:
M.m.v.

ds. Nicolette Vlaming
Qlassy en jeugdblazers Wilhelmina

Lêzing: Markus 10: 13-16

Lêzing: Handelingen 2: 1-12

Overdenking

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij. In het huis van mijn Vader zijn
veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal
maken?
Johannes 14: 1-2
Jezus bereidt zijn leerlingen voor op zijn aanstaande vertrek. Het is opvallend dat
Johannes al vanaf hoofdstuk 12 (van de 21) aandacht geeft aan de woorden die
Jezus sprak over zijn naderende dood. Dat heeft te maken met de onderwerpkeuze
en invalshoek van Johannes, maar we mogen er ook uit opmaken dat Jezus ruim de
tijd heeft genomen om zijn vrienden op zijn naderende afscheid voor te bereiden.
En toch blijkt uit de gebeurtenissen die volgen dat veel van de dingen die Jezus
vooraf heeft gezegd, niet door zijn vrienden werden begrepen. Althans, ze hielden
zich niet stevig vast aan de beloften van Jezus – ze raakten eerst in paniek en
realiseerden zich daarna pas wat Jezus ook al weer gezegd had…
Jezus blijft nog buiten beeld
Wij zijn niet drie jaar lang intensief met Jezus opgetrokken. In ons dagelijks leven
blijft hij lichamelijk buiten beeld. Maar ik meen`dat we ons ook vandaag aan deze
woorden mogen vasthouden: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op
mij.’ Ook voor ons maakt de Meester Timmerman een woning waar we voor eeuwig
thuis zullen zijn. Reken er maar op dat dit een mooi huis zal zijn, maar belangrijker
voor nu en voor later is de wetenschap dat Jezus er is.
In deze wereld is een huis niet voor iedereen een fijne plek. Er zijn mensen die veel
meer redenen hebben dan ik om met hart en ziel te verlangen om hier weg te zijn.
Ik hou van thuiskomen en van thuis zijn. Ik vind het fijn om in een veilige,
vertrouwde omgeving te verblijven met mensen om mij heen waar ik van hou. En
ook als ik alleen thuis ben, in stilte de aanwezigheid van God zoek, voel ik me
geborgen en vertrouwd. Ik hoop dat je dit herkent.
Homemakers
Sommigen hebben geen huis of thuis. Er zijn ook
mensen die bijzonder veel liefde en kracht nodig
hebben om voor anderen een thuis te maken – zelfs
voor degenen die daar niet met liefde en
dankbaarheid op reageren. Vrouwen die het
volhouden om voor een ondankbare man of
agressieve kinderen te blijven zorgen. Mannen die
in de buurt van hun doodzieke vrouw blijven om
trouw te zijn tot de dood – zoals beloofd. Ik ken
daar de voorbeelden van en ik heb diep respect
voor deze ‘homemakers’.

Ik ben vertrouwd geraakt met deze tekst in de NBG-vertaling uit 1951: ‘In het huis

mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga
heen om u plaats te bereiden’. Een huis met veel woningen. Je gaat bijna aan een
hemels flatgebouw denken. Maar we kunnen er ons natuurlijk niet echt een
voorstelling van maken. Dit geloof ik: het huis van de Vader is in ieder geval groot
genoeg. Het biedt onvoorstelbaar veel ruimte, net als het hart van de Vader.
En deze belofte geldt ook nog steeds voor ons: ‘Wanneer ik een plaats voor jullie

gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan
zullen jullie zijn waar ik ben.’ (vers 3)

Meienoar fiere

Dopen

Zondag 16 mei zal de doop plaatsvinden van Janne Talita Schilstra. Deze dienst
stond eerder gepand op 7 februari, maar deze viel toen uit vanwege de
aangescherpte coronaregels.
Nu we langzaamaan weer wat meer opengaan, komt er ook ruimte om deze
doopdienst te vieren. Enkele zangers zullen de zang verzorgen en de ‘gemeente’ zal
bestaan uit familieleden met een maximum van 30 personen.
We kijken met elkaar uit naar een mooie en feestelijke dienst.

Pinksteren
Die week daarna, 23 mei, is het Pinksteren, de verjaardag van de kerk zou je het
kunnen noemen, een feest! En feestelijke gebeurtenissen moet je ook vieren. Er zijn
plannen om in de buitenlucht samen te komen, maar we zijn afhankelijk van de dan
geldende maatregelen. In de volgende nijsbrief, die kort voor Pinksteren uitkomt,
zal hier meer over te lezen zijn.
Fan de dûmny

Walk & Talk

In één van de eerste nieuwsbrieven na mijn intrede begin november schreef ik over
de mogelijkheid om met elkaar te wandelen en ondertussen kennis te maken. Veel
gebruik is hier toen niet van gemaakt, mogelijk ook omdat het nog wat fris was.
We gaan nu met het weer de goede kant op. Dus bij deze nog maar een keer het
aanbod: wil je een keer wandelen om zo eens kennis te maken met elkaar, laat het
weten. Een rondje fietsen behoort ook tot de mogelijkheden.
Mijn nummer: 06-14454766. Ik ben benieuwd wie er mee wil wandelen of fietsen!

Dauwtrappen Hemelvaartsdag
Dauwtrappen, ’s morgens in alle vroegte wandelen. Een oude traditie in sommige
regio’s van Nederland. Weer andere plaatsen wandelen niet, maar fietsen met
elkaar. En dat is precies wat we dit jaar ook willen gaan doen.
Donderdagochtend om 7.15 uur vertrekken we vanaf de pastorie met de fiets voor
een mooie fietstocht van zo’n 20 kilometer door onze prachtige omgeving. We
fietsen op het gemak en zullen onderweg nog even stoppen om uiteindelijk rond
de klok van 9.00 uur weer terug in Easterein zijn. Dan begint om 9.30 uur de onlinedienst in de Martinitsjerke.
Wie wil meefietsen kan zich even aanmelden voor 12 mei via nummer
06-14454766. Dan weten we met hoeveel mensen we op pad gaan.

Zomervakantie
Op maandag 24 mei begint onze zomervakantie. Dit jaar extra vroeg zodat we op
tijd terug zouden zijn voor de tentdienst, eind juni. Of deze dienst doorgaat is op
het moment van schrijven nog niet bekend.
Vanaf 24 juni ben ik weer bereikbaar. Mocht u in de tussenliggende periode een
predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Zij
zijn op de hoogte welke predikant benaderd kan worden.
Dan hoop ik dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen ontmoeten eind juni.
Wie weet zijn de coronaregels dan nog meer verruimd en kunnen we met elkaar
een wat normalere zomer ingaan.
Vrede en alle goeds!

Ds. Nicolette Vlaming

Út de gemeente

Meeleven
Imie Veninga is vrijdag na een verblijf in de Ielânen in Sneek
weer thuisgekomen. We zijn blijf voor haar dat ze weer op
haar vertrouwde plekje terug is. We hopen dat ze verder
mag opknappen!
Dat een ongeluk in een klein hoekje zit ondervond AnnaJoke Bakker. Zij is ongelukkig ten val gekomen en brak haar
elleboog en loopt met haar arm in een mitella. Knap lastig
en ook onhandig, maar ze hoopt dat alles volledig herstelt
en dat ze zonder beperkingen haar arm weer kan gebruiken.
Zo in verschillende gesprekken komt mij ter ore dat er in de gemeente bij meer
mensen zorgen zijn rondom hun gezondheid.
Ook hen wensen we sterkte en bidden hen de kracht toe van de Allerhoogste.
Ds. Nicolette Vlaming

Lokwinsken
Foar alle minsken dy’t harren jierdei yn maaie hope te fieren:
1 maaie

75 jier
Dhr. J. van der Heide,

2 maaie

80 jier
Dhr. N. Schuijff,

4 maaie

75 jier
Mefr. Y. de Jager-Boersma,

7 maaie

77 jier
Mefr. A. Wiebenga-Belksma,

8 maaie

96 jier
Dhr. S. de Jong,

10 maaie

88 jier
Dhr. R.J. Mulder,

23 maaie

88 jier
Mefr. J. van Beem-Doorduin,

Jubilea:
20 maaie

40 jier troud
Dhr. B.H. Abma en mefr. J. Abma-van der Valk
Easterein

Geboren:
15 april

Niek Kooistra
Zoon van Doede en Antje Kooistra en broertje van Jens, Easterein

Wer gyngen de blommen hinne:
11 april
18 april
25 april

fam. G. Bergsma en fam. H. Stremler
mefr. C. Bonnema-de Jong,
dhr. B.H. Abma,

Fan de tsjerkerie

Yn de blombol sit een krookje.

Yn de blombol sit een krookje,
yn de kerrel sit de ier,
Yn ‘e pop leit in belofte:
flinters fleane frij en fier!
Under ’t sniefjild fan ‘e winter,
siket maitiid om ferwin,
Noch ferburgen oan’t it útkomt,
God allinne kin it sjen.
Lied 982 fers 1.
En de maaitiid is kommen!
Rûnom sjogge wy bloeiende beamen en stean yn de tûnen blombollen te
bloeien. Yn it fjild wurd it grien mei kleuren fan de hysteblommen, de
koweblommen en de pinksterblom. Fûgels sjonge en bin drok oan’t nesteljen. De
earste einepykjes seach ik snein yn de Griene Leane swimmen.
De maaitiid is net mear ferburgen mar bringt ús nije moed. Noch hieltiid spilet
corona yn ús deistich libben. Sa ek yn tsjerklik ferbân.
Mar wy bliuwe plannen meitsjen!
Der komt wer een Activiteitengids 2021-2022. Ferline jier bin der al wat ideeën
ynlevere wêr no nei sjoen wurde sil, mar faaks bin der ek noch oare ideeën.
Graach hearre wy die. Dit kin op predikant@kerkeasterein.nl
Op freed is der ‘Iepen tsjerke’ fan 9.30-11.30 oere. Om’t hjir gjin gebrûk fan
makke wurd is it 30 april foar it lêst.
Op snein 25 april is der foar it earst nei lange tiid wer songen yn de tsjinst troch
een lyts groepke. De kommende sneinen sil dat ek barre. Een lyts begjin, mar it
jowt wer moed.
Mei een hertlike groet,

Janke Abma-van der Valk.

Keningsdei 27 april 2021
It reint lintsjes, sa ek yn Itens op de Hearedyk 9.
Thom en Anna-Marike Dijkstra-van der Woude nimme alhiel ferrast harren
`oorkonde` oan. Mei alle oare funksjes ha hja ek in soad betsjutten foar ús
tsjerke.
Beide earst âlderling yn de Grifformearde Tsjerke, doe meiwurke oan de S.O.W.
gemeente. Anna-Marike hat ek redaksjelid west fan de Reinbôge en wie notulist
en secretaresse fan ds. Zijlstra yn de tiid dat dy siik wie.
Dêrnei yn de Protestantske Gemeente jierrenlang âlderling en scriba.

Wy as tsjerke binne tige tankber dat hja altyd
klearstiene en wolle har hjirby tige lokwinskje mei
harren lintsje.
De blommen binne snein 2 maaie foar Thom en
Anna-Marike.
Botty Tacoma-Veenstra

Fan de diaconie

Opbrengsten collecten in de maand april 2021
Via de bankrekening, contant en collectebonnen zijn de volgende bedragen
binnengekomen.
4 april
Collecte werelddiaconaat Zuid Afrika
€ 37,50
4 april
ZWO
€ 7,50
11 april
Onderhoudsfonds
€ 22,50
11 april
Diaconie
€ 15
18 april
Diaconie
€ 10
18 april
Licht en geluid
€ 20
25 april
KIA binnenlands diaconaat
€ 20
En vrije besteding

€ 232,50

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.
De landelijke en werelddiaconaat collecten zijn aangevuld tot € 80.
Het bedrag dat nog resteert van deze maand is op basis van 50-50 verdeeld over
de diaconie en de kerkelijke collecten.

Collecte doelen in mei
2 mei 2021
2e collecte:
Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant

Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten
zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren
en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende
omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die
eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en
veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Meer lezen:
kerkinactie.nl/collecterooster
9 mei 2021
1e collecte:
Collecte Kerk in Actie Noodhulp

Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de
meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter
moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze
regio ondersteunt Kerk in Actie
vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het
opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp
en dat maakt hen sterker. Meer lezen: kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
23 mei 2021
2e collecte
Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending

Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen
mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap
stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een
bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in
de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek
en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele
familie bijbellezen! Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelcompetitie
Een eventuele gift kunt u overmaken op bankrekening
NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het doel waarvoor u het
bestemd wilt zien, of vrije besteding.
Hartelijk dank voor uw royale gebaar

Wees er BIJ voor Rwanda
Zo hebben we vlinder- en bijenzaadmengsels verkocht voor ons project.
Het zestigtal zakjes dat we hadden besteld was te weinig. Gelukkig konden we
nog extra zaadmengsels kopen om zo iedereen van hun bestelling te voorzien.
Nu maar zaaien, watergeven en afwachten of de
vlinders en bijen op de bloemen afkomen. Het zal vast
een fleurige tuin worden.
Ook is er een aantal mensen die een gift hebben
overgemaakt.
De opbrengst in totaal voor Rwanda is € 150,Namens de ZWO,
Jet, Broer Harmen, Luuk, Klaske, Tineke,
heel erg bedankt!
**********************************

Reis met de Caprice
Martinikerk Easterein

6 juni 2021 16.00 uur
Thema: Liefde voor muziek

Orgel: Simon Bouma
Cello en concept: Judith Oost
Gasten: saxofonist Chris Corstens en acteur Martin de Nooij
In 1995 schreef organist, musicoloog en componist Gert Oost de Caprice voor
cello en orgel. Theatermaker/celliste (en dochter van Gert) Judith Oost en
organist Simon Bouma laten de compositie na 25 jaar weer klinken en nemen
het stuk als aanleiding voor een gevarieerde concertreeks rond het leven en
werk van Gert Oost. Op basis van een persoonlijk verhaal geven zij, in
samenwerking met verschillende gastspelers, een inkijkje in de
duizelingwekkende wereld van orgels en organisten.
Met een uitzonderlijk veelzijdig, verhalend muziekprogramma, laten Simon en
Judith vanuit hun eigen achtergrond als organist en organistendochter, horen
dat het orgel oneindig veel mogelijkheden heeft. Er zit een heel orkest in de
orgelkast verstopt en het is met zijn vele verschillende klankkleuren zelfs

geschikt als theaterinstrument! Je kunt er muzikale verhalen mee vertellen. Zowel
door het spelen van de muziek van Bach, of het prachtige lyrische Kol Nidrei van
Max Bruch, als door het spelen van swingende zigeunermuziek, tango en
fantasievolle improvisaties samen met de saxofoon.
Judith’s vader groeide op in Friesland en verhuisde rond zijn 18e jaar naar de
Randstad, waar hij zich ontwikkelde tot een bijzonder musicus. Hij speelde
concerten in binnen- en buitenland en bracht belangrijk werk voort als
musicoloog, componist en organist. Friesland bleef een plaats in zijn hart
behouden. En er was één kerk waar hij heel graag speelde: de Martinikerk in
Easterein!
Het thema van dit concert is ‘Liefde voor muziek’. Samen met saxofonist Chris
Corstens en acteur Martin de Nooij, belichten Judith en Simon de liefde die Gert
door zijn werk en door wie hij was, aan anderen heeft gegeven.
Maar ook de liefde die de muziek zelf in zich meedraagt. Muziek als vorm om
met elkaar verbonden te kunnen zijn zonder woorden, om gevoelens met elkaar
te delen, om troost te vinden en hoop en plezier!
Kaarten: € 12,50
uitsluitend via reservering: koster@kerkeasterein.nl
Dank aan de betrokkenen bij de Martinikerk in Easterein!

Overige concerten:
Dorpskerk Huizum
27 juni 2021 om 15.00 uur
Thema: Leerling en leraar
Witte kerkje Odijk
11 september 2021, om 16.00 uur
Thema: Bijzondere composities.
Informatie Reis met de Caprice: www.barrevoet.nl

Reis met de Caprice wordt mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard
Cultuurfonds, E.J. Struif Fonds, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente
Waadhoeke, Gemeente Terschelling, Gemeente Bunnik, Iepen Mienskipsfûns en
Ritske Boelema Gasthuis.

Tsjerkepaad 2021

Het jaarthema in 2021 is: “Mijn monument is jouw monument”.
De Tsjerkepaad -organisatie is erg blij dat ieder jaar weer zoveel kerken in onze
provincie eraan meedoen en dat zoveel vrijwilligers zich hiervoor inzetten. Zij tonen
ons de gast-vrijheid van de kerken. De bezoekers, kerkelijk of niet, komen overal
vandaan en worden hartelijk ontvangen. Ze krijgen een kopje koffie of thee
aangeboden. De gastvrouwen en -heren laten graag de schatten van hun gebouw
zien, maar willen de bezoekers ook in de gelegenheid stellen om zelf hun
ontdekkingen doen. Veel bezoekers zoeken een moment van rust en gaan even
zitten in de kerk voor een moment van bezinning. Ze lopen door het gebouw en
kijken om zich heen. Er is in onze monumentale kerken heel veel te zien. Het thema
van dit jaar nodigd iedereen uit om ook eens over hun/haar kerk/ervaring te
vertellen. Maar vooral om te luisteren naar elkaars verhalen schept ruimte om
elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
Ook onze Martinikerk doet mee aan Tsjerkepaad 2021. Vanaf zaterdag 3 juli tot 11
september (monumentendag) is onze kerk open van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Er hangt dan een “tsjerkepaad” vlag en staat een bord met: “kerk open”.
Iedere zaterdag zijn er 2 vrijwilligers nodig. Natuurlijk is er voor die personen die in
onze kerk zitten ruimschoots koffie/thee/fris aanwezig. Ook is het mogelijk om de
gasten hier van iets aan te bieden.
Lijkt het u leuk om gastvrouw/heer te willen zijn. Geef u dan op d.m.v. dit briefje. Of
bel /mail/app even naar André Vink 06-25497928 of koster@kerkeasterein.nl
Het briefje kunt u ook afgeven op de singel 30a.
Alvast bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Op dinsdagavond 29 juni(19:30 in de kerk) is er een aparte info-avond met uitleg
over tsjerkepaad/geschiedenis kerk enz. Er is volop gelegenheid om vragen te
stellen. Heeft u hier belangstelling voor, dan graag even aangeven.
Naam:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Ik doe mee op zaterdag(en):
o
o
o
o

03 juli
10 juli
17 juli
24 juli

o
o
o
o

31 juli
07 augustus
14 augustus
21 augustus

o
o
o
o

28 augustus
04 september
11 september
Reserve gasthr/vr

o ……..pers.deelnemen aan info-avond (29 juni om 19:30) in de kerk

Herdenken op 4 mei,
Ook de traditionele herdenking op 4 mei verloop dit jaar
anders dan dat we gewend zijn. De schooljeugd zal in de
middag met een klein groepje de kransen al bij de
monumenten leggen.
Er is verder geen samenkomst of stille tocht. Wel zullen vanaf 19:45 de
klokken luiden tot 20:00.
De kerk is geopend vanaf 19:30 tot 20:30 om iedereen de gelegenheid te
geven om even stil te staan bij de monumenten in en bij onze kerk.
Kerkbezoek gebeurd volgens de geldende corona-regels: Zoals het dragen
van een mondkapje, 1,5 meter afstand en het desinfecteren van uw handen. U
betreed de kerk via de noorderingang(hoofdingang) en verlaat deze weer via
het koorgedeelte van de kerk.

Kopijdatum volgende nijsbrief is 18 mei 2021
Via mail: predikant@kerkeasterein.nl

