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Overdenking 
 

Kerk! 

In veel dorpen en ook bij ons in Easterein wijst de kerktoren nog steeds naar 

omhoog. Het zijn nu voor veel mensen meer uitroeptekens en vraagtekens 

dan een verwijzing naar de hemel. ‘Kerk’ is voor veel mensen ‘uit’. Met kerk 

bedoelen ze dan het instituut kerk en heel de kerkelijke organisatie.  

Ons woord kerk komt van een Grieks woord ‘kyriakè’, dat van de Heer 

betekent. Gelovigen worden geroepen samen te komen in de kerk, of in het 

huis van God. Wie worden samengeroepen? En wie laten zich verzamelen? 

Allen die zich op één of andere wijze met elkaar verbonden weten.  

In de tijd van het beginnende christendom kwam men samen in een of ander 

huis. Er werd een kring gevormd van vrouwen en mannen die zich lieten 

verzamelen rond de boodschap van Christus Jezus. 

Ons woord kerk roept nu veeleer de gedachte op aan een gebouw. Het doet 

mensen denken aan een instituut, aan structuren. Dit in tegenstelling tot de 

invulling van het woord kerk in het beginnende christendom. Daar ging het 

om mensen, gelovigen, bondgenoten die de kerk vormden, vanuit het idee 

‘wij zijn de kerk’,  de samengeroepen gemeenschap van God.  

In het liedboek staat het lied ‘Zomaar een dak’. 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden,  

deur die naar stilte open staat.  

Muren van huid, ramen als ogen,  

speurend naar hoop en dageraad.  

Huis dat een levend lichaam wordt  

als wij er binnen gaan  

om recht voor God te staan. 

 

Voor mij bezingt dit lied wat een kerk is. Een kerk wordt gevormd door 

mensen, die levende stenen zijn. 

Kunnen wij vandaag weer levende stenen worden in het bouwwerk dat de 

kerk is? 

 

Ds. Nicolette 
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Fan de dûmny 

 

Deze nijsbrief valt op de deurmat als de zomervakantie in het noorden 

afloopt. Maandag gaat alles weer draaien. Scholen openen hun deuren en de 

dagelijkse regelmaat begint weer. 

Voor Marja en mijzelf is het nog even niet zo ver. De weken die achter ons 

liggen stonden in het teken van dagelijkse bestralingen en die hadden wel 

hun uitwerking op mijn lichaam en ons leven.  

Naast de kerkdiensten en wat bezigheden achter de computer kwam er niet 

veel uit mijn handen. Ik merkte aan alles dat ik nog moe ben.  

De achtbaan waarin we ons sinds eind april bevinden eist zijn tol en we zijn 

toe aan vakantie. Gelukkig was het mogelijk om vanaf 23 augustus toch nog 

vier weken vrij te nemen en samen weg te gaan. Het plan is om met de 

camper richting Bretagne te reizen en daar te genieten van de mooie 

omgeving, wat te fietsen en vooral te ontspannen.  

 

Maandag 20 september komen we weer thuis en die woensdag heb ik een 

gesprek met de bedrijfsarts. In overleg met de bedrijfsarts gaat een re- 

integratieplan gemaakt worden om langzaamaan mijn werkzaamheden weer 

op te bouwen. Niet gelijk weer volledig aan het werk gaan, maar met stapjes 

terugkeren zodat de kans op terugval zo klein mogelijk is. 

Wat het in de praktijk gaat betekenen is nu op voorhand moeilijk te zeggen, 

maar het doel is om uiteindelijk weer volop mee te draaien. En daar kijk ik 

naar uit! 

 

Mede namens Marja wil ik iedereen goede weken toewensen. Mocht er 

pastorale hulp nodig zijn dan kan dit via de scriba geregeld worden. 

Een goede start gewenst na de zomervakantie en tot na de 20e! 

 

Hartelijke groet, 

Ds. Nicolette 
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Startsnein 26 september 2021 

 

In de zomervakantie zijn we als startsnein commissie aan de slag gegaan met 

de startzondag met als thema ’fan Jo is de takomst’.  

Toekomst, heeft iets met dromen te maken, met een hoopvol visioen. En daar 

sloot dit verhaal bij aan. Ik deel het graag met u. 
 

‘Je mag nooit ophouden met dromen. De droom is het voedsel van de 

ziel, zoals eten het voedsel van het lichaam is. Vaak spatten je dromen 

uiteen en draaien je wensen op niets uit, maar toch moet je doorgaan 

met dromen, anders sterft je ziel en dringt liefde er niet in door.’ 

Met deze aansporing raakt de Braziliaanse schrijver Paulo Coelho een 

gevoelige snaar bij mij. Als kind was ik een dromer met beide benen op 

de grond. Dat heeft me geleerd ‘aangeraakt waar te nemen’, te voelen 

wat er in mensen omgaat. Ik ben geen toeschouwer. Ik laat me opnemen 

in de relatie met de ander, ik laat me raken. Mijn dromen probeer ik in 

die concrete situatie te verwezenlijken. 

Een visioen (droom, visie) moet boven de concrete werkelijkheid 

uitstijgen en moet tegelijk uitvoerbaar zijn, zo niet dan lijkt het op 

‘gebakken lucht’. Van dit laatste houd ik niet. Een goede droom 

combineert ideaal en werkelijkheid zo, dat de droom uitgevoerd kan 

worden. Voor de uitvoering (die soms achterblijft bij de droom zelf) is 

altijd moed nodig en uithoudingsvermogen. 

Ieder mens heeft een droom, een visie, een visioen nodig om te leven. 

En ieder mens heeft ook een ideaal. Dat ideaal geeft richting aan je 

leven. Een visie behoedt je ervoor zijpaden te betreden. En een visie 

houdt je in beweging. Dit geldt voor een mens en ook voor een 

organisatie. Een geloofsgemeenschap zonder visie sterft af, of er gebeurt 

met de gelovigen wat de schrijver van het bijbelboek Spreuken in een 

spreuk heeft samengebald: ‘Zonder visioen verwildert het volk.’ Door de 

situatie waarin we verkeren, kunnen we ons, individueel en als 

gemeenschap, laten uitdagen om een weg te gaan. Als christen en als 

geloofsgemeenschap gaan we de weg van Jezus. 
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Op de startzondag willen we tijdens de viering met elkaar nadenken over de 

toekomst.  

Over Gods toekomst, over de toekomst van onze kerk, onze gemeente.  

 

Welke idealen leven er bij ons?  

Wat houdt ons in beweging?  

Wat drijft ons.  

 

Het afgelopen jaar misten we de ontmoeting, het thuis kunnen zijn in de kerk. 

Vandaar dat we dit zoeken in deze startdienst.  

Het is een viering waar je daadwerkelijk bij aanwezig moet zijn, wil je mee 

kunnen doen. Thuis online via de laptop op tablet meekijken is geen optie, 

want dan is er weinig aan. 

 

Die zondag kan je vanaf half tien de kerk binnenlopen. Er is een gezellige, 

ongedwongen opstelling. Daarbij hoort natuurlijk een lekker bakkie koffie of 

thee en zelfgebakken appeltaart.  

 

We starten met een kort samenzijn, een lied, een gebed, een lezing en wat 

toelichtende woorden en daarna gaan we aan de slag.  

Hoe die nabije toekomst van die zondag eruit gaat zien, is aan de 

aanwezigen.  

Schets maar een beeld van de toekomst die je voor de kerk voor ogen hebt! 

Dat willen we met elkaar delen om daarna de viering met wat liederen, 

muziek, een gebed en een zegen af te sluiten.  

 

Aansluitend aan de viering kunnen we met elkaar eten om zo de ochtend 

gezamenlijk af te sluiten. Het geplande eindtijdstip is 13.00 uur. De rest van 

de zondag ligt dan nog voor je. 

 

Zo hopen we er met elkaar een mooie feestelijke ochtend van te maken 

waarbij ontmoeting, gesprek en je thuis voelen centraal staan. 

Van harte uitgenodigd om mee te doen! 

 

De startsneincommissie 
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Wie bakt er appeltaart? 

 

Velen hebben hem gemist, Martinus zijn appeltaart. Daarom willen we de 

startsnein beginnen met koffie/thee/fris en appeltaart. 

Inmiddels zijn er heel wat mensen in ons dorp die overheerlijke appeltaart 

kunnen bakken.  

 

Onze vraag is dan ook: “wie wil er een heerlijke appeltaart bakken”  

Doet u mee?  

Geef het door aan koster André, via de app(06 25497928),de mail 

(famvink@ziggo.nl), ff bellen (333134) of gewoon mondeling in onze kerk. 

  

De gebakken appeltaart kunt u zaterdagmorgen 25 sept tussen 10:00 en 

12:00 inleveren in de kerk en anders zondagmorgen voor 09:30. 

 

Groetjes,  

De startsneincommissie. 

 

  

mailto:famvink@ziggo.nl
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Út de gemeente 
 

Lokwinsken 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei yn augustus en septimber hope te fieren: 

 

28 augustus 85 jier 

   Mefr.J. Couperus-Stegenga  

Easterein 

 

6 septimber 84 jier 

   Dhr. E. Kingma 

   Easterein 

 

8 septimber 87 jier 

   Mefr. G. de Boer-Velzen 

   Easterein 

 

12 septimber 89 jier 

Dhr. H. Wiebenga   

Itens     

 

18 septimber 79 jier 

   Mefr. S. de Jong-Bouma 

   Easterein                                                                                                      

 

19 septimber 82 jier 

Mefr. T. Koostra-Joustra 

   Easterein 
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Jubilea: 

6 septimber 25 jier 

Dhr. D.R. Joustra en mefr. A. Joustra-Kloosterman 

Easterein 

 

12 septimber  25 jier 

   Dhr. J. Wiersma en mefr. J. Wiersma-de Boer 

   Easterein 

 

15 septimber 50 jier 

   Dhr. P. Haitsma en mefr G. Haitsma-Plantenga 

   Easterein 

 

 

 

Wer gyngen de blommen hinne: 

 

4 july:       Tineke Vink-Prins,  

11 july:     Tamme de Boer,  

18 july:     Piet de Boer,  

25 july:     Tietje Zijlstra-Wijngaarden,  

1 augustus: Joke Boersma-Scherpenisse,  

8 augustus: Gabriëla Priscaer,  

15 augustus: Anne Elgersma,  
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Fan de tsjerkerie  
 

Zoals velen gemerkt zullen hebben werken er geen zangers meer mee aan de 

kerkdiensten. Het zingen door gemeenteleden krijgt steeds meer een plek in 

de dienst. Heel fijn dat het zingen weer mogelijk is. Het voelt steeds meer als 

een ‘normale’ kerkgang.  

Corona heeft lange tijd veel invloed gehad op de kerkdiensten.  

Nu het redelijk weer als vanouds is wil ik iedereen bedanken die heeft 

bijgedragen aan een dienst in deze ‘corona-tijd’.  

Ik noem geen namen want dan vergeet ik vast een aantal.  

Maar ik denk aan de filmers/opnemers van de diensten en het bewerken van 

de opnames. De zangers die samen met de organist elke keer voor de 

liederen en muziek zorgden. De bloemen die in de kerk stonden tijdens de 

opnames.  

Zoveel mensen die zie inzetten 

op welke manier dan ook. 

Inzet die zichtbaar was en is, 

maar ook de onzichtbare inzet!  

Wat is het mooi dat de 

kerkenraad zich gesteund voelt 

door zoveel inzet van 

gemeenteleden.  

Het is mooi en dankbaar dat wij 

als gemeente dit kunnen én 

willen doen. 

 

Mei een hertlike groet,  

 

Janke Abma-van der Valk 
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Fan de diaconie 

Opbrengsten collectes in juni en juli 2021 

Via de bankrekening, contant, collectebonnen en collecten in de kerk zijn de 

volgende bedragen binnengekomen: 

 

6 juni 

1e collecte  Werelddiaconaat (Oeganda)  € 83,50 

2e collecte  Plaatselijk kerkewerk    € 46,70 

 

13 juni 

1e collecte  Missionair werk    € 74,00 

2e collecte  Diaconie      € 71,50 

 

20 juni 

1e collecte  Bloemenfonds     € 43,30 

2e collecte  Kerk in Actie noodhulp  € 147,75 

 

27 juni  

Coronahulp giro 555    € 174,40  

aangevuld door diaconie tot  € 200,- 

 

Gift voor Reinboge    € 20 

4 juli 

1e collecte  Actie vakantietas    € 114,00 

2e collecte  Diaconie      € 53,00 

 

11 juli  

1e collecte  Tsjerne      € 65,50 

2e collecte  Diaconie      € 67,75 

 

18 juli  

1e collecte  ZWO      € 80,10 

2e collecte  Plaatselijk kerkewerk    € 62,15 
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25 juli 

1e collecte  Diaconie      € 57,10 

2e collecte  Restauratiefonds    € 39,10 

 

Vrij te besteden, totaal € € 292,50.  

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Het bedrag vrij te besteden is op basis van 50-50 verdeeld over de diaconie 

en de kerkelijke collecten. 

 

Collecte doelen in september 

 

5 september 2021  

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

 

Ghana - Een sterk kerk op een kwetsbare plek 

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad 

Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen 

uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden 

ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van 

Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of 

timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en 

leidt ze voorgangers op. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerknoordghana 

 

12 september 2021 

Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk 

 

Jong en oud ontdekken de kliederkerk 

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 

'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren 

en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op 

en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij 

kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk 

in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als 

plekken van geloof, hoop en liefde. 
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19 september 2021 

Collecte Kerk in Actie Zending 

 

Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel 

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken 

in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en 

zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en 

zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke 

werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, 

een plek van hoop en herstel kan blijven. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie 

 

26 september 2021 

Vredeswerkcollecte Kerk in Actie Zending 

 

Israël/Palestina - Joods en Palestijnse kinderen spelen samen 

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het 

decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar 

te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve 

stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar 

in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs 

over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer 

vrede.   

Meer lezen: kerkinactie.nl/israelpalestina 

 

 

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! 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 14 september 2021  

Via mail:  scriba@kerkeasterein.nl 

 

mailto:scriba@kerkeasterein.nl

