
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TSJINSTEN  

 

 

Snein 19 septimber 09:30     

Foargonger  pastor A.M. Dijkstra-van der Woude 

       

Snein 26 septimber 09:30  Startsnein  

       `Fan Jo is de takomst` 

Foargonger:    ds. Nicolette Vlaming 

     

Snein 3 oktober      09:30     

Foargonger:    ds. I. van der Pol  

      Wâldsein 

 

Snein 10 oktober    09:30     

Foargonger:    ds. Nicolette Vlaming 

      Avondmaal 

 

Snein 17 oktober    09:30     

Foargonger:    ds. Wytze Andela  Aalten   of 

      ds. Marieke Andela-Hofstede 

 

      kofje/tee nei de tsjinst. 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 25, 18 september 2021 

www.kerkeasterein.nl  
    

    

NEINS 

http://www.kerkeasterein.nl/
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Startsnein 26 september  

Een zondag die in      

het teken staat van 

ontmoeten, 

gezelligheid, je thuis 

voelen en samen 

vieren.   

We hopen dat 

gemeenteleden uit  

alle leeftijdsgroepen  

deze zondag naar  

de kerk komen,  

want zoveel mensen 

zoveel meningen en 

ideeën. En daar zijn we heel benieuwd naar.  

Met elkaar nadenken over de toekomst. De toekomst van de kerk, onze 

gemeente. 

Wat drijft je, wat zijn je idealen? 

Wat wil je behouden, wat durf je los te laten en wat wil je toevoegen? 

Kom dus gezellig naar de kerk op 26 september. De inloop is vanaf 9.30 uur 

en de viering begint om 10.00 uur.  

Meedoen, daar gaat het om, deze morgen! 

 

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 startsneincommissie 

 
Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland is: `Van U is de toekomst` 

 

Scriba fan de PKN, ds. René de Reuver zegt over het  jaarthema: 

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te 

staan. Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, 

‘Van U is de toekomst’.                                                                                                                                    

Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. 
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Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in 

het leven staat.  In alle onzekerheid en angst mogen we ontvankelijk en waakzaam 

leven. Open voor wat God aan het doen is, en alert op wat zijn Geest nu al laat zien. 

We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting 

leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en waarin 

we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Dat 

vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu.” 

 
It tema fan de Startsnein is:  `Fan Jo is de takomst`` 

 

Wat libje wy yn in wrâld mei eangsten, soargen, rampen, oarlogen en de ûnmacht 

dy’t je fiele. Mar it is net allinne no, it hat altyd sa west, dan hjir en dan dêr.  

`Der is neat nijs ûnder de sinne`, seit Prediker.   

Ik ha krekt it boek lêzen , `Rode sneeuw in december` fan Simone van der Vlugt. 

It giet oer de 80-jierriche oarlog mei Spanje, de opkomst fan it Protestantisme en 

de bloedige striid dêrtsjin. En noch altyd giet it sa tsjin ilkoar yn de wrâld, it is net  

te begripen, moat dat no sa? 

 

Doe krige ik ûndersteand gedicht ûnder eagen fan Nel Benschop. 

Foardat je delsakje yn de illinde is der altyd in hân. 

We hoege allinne mar yn betrouwen ús hân út te stekken en Hij pakt him fêst en 

hâldt ús fêst troch alle soargen en machteleasheit hinne. 

Lokkich, `de takomst is fan Jo!` 

 
Onze tijd 

 

Nee,’t is niet allemaal ellende 

en dreiging, angst en lelijkheid, 

onheil, dat niet is af te wenden, 

het is geen uitzichtloze tijd. 

Er zijn nog zoveel goede dingen; 

er staan nog sterren aan de lucht, 

er zijn nog bronnen, die ontspringen 

uit donk’re diepten, en de zucht 

van lentewinden in de bomen, 
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de regendroppels op dor land, 

het zonlicht, uitgestort in stromen, 

een liefdeskus, een vriendenhand. 

Ons leven is niet enkel vragen  

terwijl er nooit een antwoord komt, 

het is niet enkel lasten dragen 

waaronder onze rug zich kromt. 

Er zijn nog wónd’ren te beleven! 

‘t Is niet enkel ons koel verstand 

dat ons de richting aan moet geven; 

het is Gods stem, het is Gods hand. 

Wij hoeven niet in ’t donker verder, 

in twijfel en onzekerheid; 

want vóór ons gaat de goede Herder, 

van wie ons zelfs de dood niet scheidt!  

 

  Botty Tacoma-Veenstra 

 

 
 

De klimaatpelgrimstocht  30 september - 11 oktober 2021 

 

              Kom als kerk in actie voor het klimaat! 
 

 

Van 3O september tot en met 11 oktober 2O21 lopen internationale pelgrims door 

Nederland om aandacht te vragen voor het klimaat. De pelgrimstocht startte in 

augustus in Polen en eindigt in november in Glasgow bij de 26e 

Wereldklimaatconferentie, waar de pelgrims een petitie aanbieden met een oproep 

om daadkrachtig te handelen zodat klimaatdoelen gehaald worden. 

 

Vastenactie en GroeneKerken organiseren samen met plaatselijke kerken het 

Nederlandse deel van de pelgrimstocht'Gewoon gaan!' Met deze pelgrimstocht 

willen we als kerken aandacht vragen voor klimaatverandering en onze rol daarin. 

We merken hier in Nederland steeds meer de gevolgen van klimaatverandering, 

maar in ontwikkelingslanden is dit nog sterker. De armste mensen lijden als eersten 

onder de gevolgen van klimaatverandering. 
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Hoe kunt u meedoen? 

De pelgrimstocht start in Nederland op 30 september te Enschede en eindigt op 11 

oktober in IJmuiden. U kunt op verschillende manieren meedoen met de 

Klimaatpelgrimstocht: 

* Ondertekenen van de internationale klimaatpetitie, waarin regeringsleiders   

worden opgeroepen tot een rechtvaardig klimaatbeleid.                                 

De pelgrims zullen de petitie namens alle ondertekenaars aanbieden aan de 

voorzitter van de VN-KIimaattop. 

*. Door mee te lopen met een klimaatetappe. Op zondag 10 oktober sluiten 

we de klimaatpelgrimstocht af met een grote klimaatmars. 

 

Meer informatie over de petitie en de gelovige onderbouwing ervan kunt u lezen 

op 

www.groenekerken. nl/klimaatpetitie. 

informatie over de klimaatpelgrimstocht vindt u op 

www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/ 

 

 

 

 
  

 

 

Uitnodiging 
De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân      

nodigen u uit voor het symposium: 

De meeste mensen deugen (toch?) 

op zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.  
 

* Het gelijknamige boek van Rutger Bregman stelt ons de vraag naar onze eigen 

visie op de mens: deugen mensen?  

* Hoe kun je vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen denken over de 

ethiek van menselijke waardigheid? 
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* Hoe kunnen wij ons samen kritisch bezinnen op het handelen vanuit onze eigen 

geloofs- en levensbeschouwingen? 

* Hoe geven wij samen blijk van deze visie bij diversiteit en armoede dichtbij? 
 

Wat gaan we doen? 

We willen leren aan elkaar en gaan deze dag op zoek naar gezamenlijke ervaringen 

en verbanden. In het ochtendprogramma worden we aan de hand meegenomen 

door twee inspirerende inleiders. In het middagprogramma gaan we met elkaar in 

gesprek.  

 

Inleiders:  

Ds. Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân en drs. Religiestudies. 

Naima Zoundri, sociaal werker Armoede. 

Dagvoorzitter is Louis Bakker. 

 

Voor wie? 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen en in menselijk gedrag. 

Voor hen die een bijdrage willen leveren aan het elkaar beter leren verstaan en 

begrijpen. Zij die daarmee een positieve bijdrage willen leveren aan een 

rechtvaardige wereld. We denken daarbij o.a. aan: diaconieën, charitas, Emmaüs, 

medewerkers kringloopwinkels, voedselbanken. 

 

Wanneer? Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 

Waar? Kerkgebouw De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden.  

 

Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd. 

Aanmelden is noodzakelijk via info@armekantfryslan.nl. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 06 37 62 56 35. 
 

 

Kleurrijk Fryslân heeft als doel om van een kleine stroom van verschillende 

levensbeschouwelijke groeperingen een brede en sterke stroom te maken.  

Zie ook www.kleurrijkfryslan.org.  

 

De Arme Kant van Fryslân wil een actieve aanzet geven tot preventie en 

aanpak van de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.  

Zie ook www.armekantfryslan.nl.  

mailto:info@armekantfryslan.nl
http://www.kleurrijkfryslan.org/
http://www.armekantfryslan.nl/


 
7 

 

De Friese Kerkendag 2021 wordt op 24 oktober gehouden in Joure. 

 

 

Uit het programma van de Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure: 

 

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van 

Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin 

een openingswoord spreken.  

Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, 

bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse. 

Over de ‘Kerk van morgen’ spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie 

van de PKN. 

Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over ‘Geloof en Maatschappij’. 

Geloof en homosexualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma. 

Over ‘Kerk en Journalistiek’ zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een 

inleiding over ‘Naar online kerkzijn?’ (inleider nog niet bekend). 

Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal 

programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. Gerben 

van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar over ‘De ring van Nijkleaster’. 

En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor,’ koper’ of orgel! 

De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententenstelling worden 

bezocht. 

De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. 

Mattheuskerk. 

Wij heten u van harte welkom! Lukt dan niet? Geen nood: alle programma 

onderdelen zullen live te volgen zijn van onze website: www.friesekerkendag.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friesekerkendag.nl/
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Út de gemeente 
 

Lokwinsken 

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

 

19 septimber 82 jier 

   Mefr. T. Kooistra-Joustra 

    

25 septimber 75 jier 

   Mefr. T. Kooistra-de Vries 

      

26 septimber 75 jier 

   Mefr. L. Ruiter-Dijkstra  

    

30 septimber 78 jier 

   Mefr. A. Elgersma-Zijlstra 

    

11 oktober 77 jier 

   Mefr. IJ. Veninga-Speersta  

13 oktober 82 jier 

   Mefr. A. Bruinsma 

                         

 

Wer gyngen de blommen hinne: 

 

22 augustus: fam. Syszeling  

29 augustus: mw. Annie Sjaarda-Bleeker  

5 septimber: mw. Anna Okkema-Zijlstra  

12 septimber: dhr. Rinus Reijnhoudt  

 

Fan de tsjerkerie  
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De zomer gaat over in de herfst. De bladeren verkleuren en de spinnen maken weer 

prachtige webben. De lamp gaat ’s avonds weer op. 

Een seizoen dat alle activiteiten weer beginnen. Zo ook in de kerk. De eerste 

kerkenraadsvergadering na de zomer is afgelopen week geweest. Een volle agenda 

maar een vergadering in een goede en open sfeer. Met z’n allen hopen wij er weer 

een mooi winterseizoen van te maken. En duimen dat er minder hinder van de 

corona zal zijn. 

Afgelopen week is de Activiteitengids 2021-2022 bezorgt. Activiteiten voor jong en 

oud, voor ontmoeting en zingeving. Als Kerk willen wij midden in de samenleving 

staan. Als gebouw maar ook als gemeente, deel uitmakend van ons dorp. Een 

verbondenheid over de kerkmuren heen. Een ieder is welkom.  Als je deelneemt 

vergroot het de betrokkenheid bij de kerk en gemeente. 

Ik hoop dat wij dit winterseizoen opnieuw een warme en levendige gemeente zijn 

waar kerk-zijn niet ophoudt na de zondagse dienst. 

 

Freonlike groet, Janke Abma – van der Valk. 

 

Fan de  diaconie 

 
Opbrengsten collecten in de maand augustus 2021  

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

bedragen binnengekomen. 

 

1-8 1e collecte diaconie € 39 

            2e collecte bloemenfonds € 35 

 

8-8 Freuledienst, geen eigen collecten 

 Via bank voor diaconnie € 5 en jeugdraad € 5 

 

15-8 1e collecte diaconie € 53,90 

2e collecte kia Pakistan € 78,60 

 

22-8 1e collecte kerk en pastoraat € 64,70 

2e collecte diaconie € 87,20 

29-8 1 collecte voor noodhulp Haiti € 225,60 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  
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Vrij te besteden, totaal € 90. Dit op basis van 50-50 verdeeld over de diaconie en 

de kerkelijke collecten. 

 

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.  

 
Collecte doelen  
 

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 

Startzondag 

Collecte voor: Artsen zonder grenzen 

 

3 oktober 2021  

Israëlcollecte Protestantse Kerk - Kerk en Israël 

 

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk israël deel van de eigen 

identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke 

geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we 

antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en 

ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk 
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geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse 

gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. 

 

 

Fan de jeugdraad 

It Kofferke fan Noach 

Misschien heb je het wel in de 

activiteitengids zien staan, it kofferke van 

Noach. Dit kofferke is een flinke koffer 

waarin allerlei boekjes, puzzels, spelletjes 

en andere dingen zitten speciaal voor 

kinderen van 4 tot 8 jaar (zie de foto). Deze 

koffer reist van huis naar huis. Lijkt het je 

leuk deze koffer ook even in huis te 

hebben voor je kinderen, kleinkinderen of 

oppaskinderen? Geef het aan op het 

opgaveformulier van de activiteitengids of 

bij Gera de Haan 

(gera_de_haan@hotmail.com). Dan zorgen 

we dat de koffer naar je toe komt!  

 

Groeten Gera 

 

 

 

Wie bakt er een appeltaart? 

Zoals u waarschijnlijk wel weet, hoort bij startsnein 

appeltaart. Voor de dienst van zondagmorgen 26 sept 

gaan we daar samen van genieten. Natuurlijk kan dat 

alleen als er appeltaart wordt gebakken. Doet u mee?  

Graag uiterlijk donderdag 24 september aan André Vink 

(333134 of famvink@ziggo.nl) doorgeven dat u meedoet. 

Uw appeltaart kunt u zondag (gesneden) meenemen, of 

zaterdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 brengen naar de kerk. Veel succes!  

 

Efkes diele 

mailto:gera_de_haan@hotmail.com
mailto:famvink@ziggo.nl
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Lieve mensen, 

 

Heel veel dank voor het medeleven en de condoleances bij het overlijden 

van mijn lieve man, Wiebe Boersma! 

Het heeft me ontroerd en gesteund. 

 

Joke Boersma. 

 

Mededeling van de Protestantse gemeente in Neede 

 
Op zondag 26 september 2021 zal ds. Marieke Andela-Hofstede afscheid nemen 

van de Prot. Gemeente in Neede.  

Het afscheid vindt plaats in een eredienst om 10.00 uur in de Grote Kerk Kerkplein 1 

Neede. 

 

We kregen een uitnodiging om deze dienst online mee te fieren via 

www.kerkdienstgemist.nl 

U kunt Marieke ook een kaart of brief sturen op haar adres: 

Lijsterbeslaan 15, 7121BS Aalten 
 

 

 

 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 6 oktober 2021  

Via mail:  predikant@kerkeasterein.nl 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:predikant@kerkeasterein.nl

