
Activiteitengids 
2021-2022 

 
 

Protestantse Gemeente 
Easterein 

Jaarthema 
„Fan Jo is de takomst‟ is de titel van de visienota 

van de landelijke kerk. Het verwoordt waar de 

Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe 

geroepen weet. Ze wil richting geven voor kerken in 

de huidige situatie.  

 

Dit jaar is het ook het jaarthema voor onze 

gemeente en van de activiteitengids. 

We zijn met elkaar op zoek naar verbondenheid en 

zingeving en op verschillende momenten en in 

verschillende groepen willen we hier bij stil staan. 

 

Hoe zien wij de toekomst? 

Hoe ziet onze toekomst als kerkelijke gemeente 

eruit?Wat willen we? 

 

We hopen door gesprekken en ontmoetingen 

rondom de Bijbel, met elkaar op het spoor te komen 

van een weg die we kunnen inslaan.  

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te 

denken en mee te doen!  

 

De tsjerkerie 



Startsnein 

 
 

Startsnein op 26 september 

Foargonger: ds. Nicolette Vlaming 

 

It tema is:  

Fan Jo is de takomst,  

Lêzing: Lucas 13: 10-17 

 

Inloop vanaf 9.30 uur met koffie en zelfgebakken 

appeltaart. 

Start van de viering is rond 10.00 uur en deze zal 

een interactief karakter hebben. 

Thuis online meevieren heeft weinig zin, je moet 

erbij zijn! 

Na afloop eten we wat met elkaar en rond 13.00 uur 

is alles afgelopen. 

 

Groothuisbezoeken 

 

Dit seizoen willen we een aantal keer samenkomen 

om ons te buigen over het jaarthema: „Fan Jo is de 

takomst‟. 

 

Het idee is om dit bij gemeenteleden thuis te doen  

om zo op een ontspannen manier met elkaar in 

gesprek te komen.  

Er wordt door de ouderlingen gewerkt aan een 

leuke werkvorm.  

 

De groothuisbezoeken zullen op verschillende 

momenten van de dag gepland worden zodat het 

voor de werkenden onder ons ook mogelijk is om 

mee te doen.  

 
Waar en wanneer: 

Maandag 25 oktober: 15.00 – 16.30 uur 

Dinsdag 26 oktober: 19.30 – 21.00 uur  

Donderdag 28 oktober 10.00 – 11.30 uur 

Maandag 15 november 19.30 – 21.00 uur 

Dinsdag 16 november 10.00 – 11.30 uur 

Donderdag 18 november 15.00 – 16.30 uur 

 

Locaties volgen na opgave 

Aanmelden via het opgaveformulier 



Praten met de dominee 
Soms kan er in het leven iets voorvallen waar je 

met iemand over wilt praten. Het delen van dingen 

die je bezighouden kan helpen om er zelf ook weer 

anders tegen aan te kijken.  

 

Zo wil ik er als dominee zijn voor alle mensen die 

een luisterend oor nodig hebben. Er kan over alles 

gesproken worden. Niets moet, alles kan.  

 

Ook wanneer alles zijn gangetje gaan, kan het fijn 

zijn om eens een goed gesprek te hebben over het 

leven en welke plek je geloof daarin inneemt. 

 

Voel je vrij en bel of mail gerust om een afspraak 

te maken. Als je liever tijdens een wandeling of een 

fietstocht wilt praten, kan dat ook. 

 

 

 

 

 
ds. Nicolette Vlaming. 

Emailadres: predikant@kerkeasterein.nl of  

06-14454766. 

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. 

 

 

 

 
 

Contactpersoon: Tettje de Boer – Strikwerda,  

0515-331375 of mebtett@hotmail.com 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl


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 open 

maken, 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 
 

 

Zoals velen weten bestaan de clubs al jaren in 

Easterein.  

Nu is het al een aantal jaren lastig om leiding te 

vinden voor deze clubs.  

 

Misschien wordt het makkelijker voor leiding om 

mee toe doen wanneer we meer projectmatig aan 

de slag gaan. Dus niet iedere week, maar soms een 

paar weken achter elkaar en dan weer een poos 

niet. 

Bijvoorbeeld in de tijd naar Kerst, Pasen en de 

zomer.  

 

Lijkt het je wat om een paar keer per jaar met 

jongeren uit het dorp leuke activiteiten te doen?  

 

Geef je dan op als leiding (of vraag om meer 

informatie) bij Francisca Janssen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor aanmelden of vragen:  

Mail naar marcel-francisca@hetnet.nl 

Gezocht:Schriftlezers 
 

Samen vieren doen we met 

elkaar. Het is daarom fijn 

wanneer gemeenteleden 

een actieve rol in de 

dienst spelen.  

 

In de advent en veertig-

dagen tijd vragen we vaak 

jongeren om mee te 

helpen, maar de andere 

zondagen zou het ook mooi 

zijn wanneer iemand de 

schriftlezing wil verzorgen.  

Als er lezers zijn die het Frysk goed beheersen 

kunnen ook vaker lezingen in het Frysk gedaan 

worden.  

Lijkt het je wat om mee te doen? Geef je op! 

 

Met alle lezers wil ik graag een keer af spreken in 

de kerk om te oefenen. Want goed en duidelijk 

voorlezen vraagt wel enige oefening. 
 

Contactpersoon: ds. Nicolette Vlaming 

 

mailto:marcel-francisca@hetnet.nl


Geloven met plezier 
 

Je bent de gelukkige ouder van een kind. Je wilt je 

kindje graag gelovig opvoeden, maar hoe doe je dat 

in de praktijk? 

Wat is voor jou belangrijk en wat wil je aan je kind 

meegeven? 

Je bent niet de enige die hier tegen aanloopt en 

daarom willen we kijken of we ouders samen kunnen 

brengen om elkaar te leren kennen, te ontmoeten 

en van elkaar te leren.  

 

We willen dit doen aan de hand van het boek 

‘Geloven met Plezier’ Meer dan 100 leuke ideeën 

voor jou en je kind. 

 

Een viertal avonden kunnen we bij elkaar komen en 

misschien is een gezamenlijke afsluiting met de 

kinderen erbij ook een leuk idee. 

 

Lijkt het je wat om mee toe doen?Meld je dan aan! 

 
Contactpersoon: Ds. Nicolette Vlaming 

Aanmelden via het opgaveformulier 

 

Gastheer of gastvrouw 
Koffie /Thee 
 
Ook voor dit jaar zijn we weer op zoek naar 

gastheren en -vrouwen om de mensen op 

zondagmorgen welkom te heten 

met een bakje koffie of thee.  

 

Neem je drinken gerust mee 

naar je eigen plek. 

Het is bedoeld als een warm welkom! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

• om 9.00 uur aanwezig in de kerk 

• mensen welkom heten door een bakje koffie of thee aan te 

bieden  

• je kan je voor meerdere keren opgeven 

 

Opgeven bij: Marja Crucq, 06-15838661  

Of mail: marjacrucq@gmail.com 

 



Meet Me (8 – 12 jaar) 
 

Dit is een nieuwe jeugdgroep voor kinderen die in 

de laatste jaren van de basisschool zitten.  

 

Lijkt het je leuk elke maand met elkaar iets leuks 

te doen en zo samen met het geloof bezig te zijn?  

 

We kunnen samen bedenken wat we gaan doen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar en wanneer: 

Eén keer permaand. 

De datum, tijd en locatie worden samen met degenen die zich 

opgeven vastgesteld. 

Aanmeldenvia het opgaveformulier 

Eat& Creed (voorheen 10+) 
 

Komend seizoen wordt 

deze groep weer geleid 

door Nathalie en Gera.  

We zorgen met zijn allen 

voor het eten.  

Tijdens en na het eten 

bespreken we stukjes uit 

de Bijbel, het dagelijks 

leven en doen we een kleine activiteit.  

Het doel is dat we gezellig bij elkaar zijn en op een 

open manier met elkaar kunnen praten over dingen 

die met het geloof te maken hebben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Maandelijks 1x van 18.00 uur tot 19.30 uur.In de sacristie.De 

datums van de bijeenkomsten worden samen met degenen die 

zich opgeven vastgesteld. Aanmelden: via het opgaveformulier. 

Als je vorig jaar al meedeed, hoef je je niet opnieuw aan te 

melden. 



Gespreksgroep Twintig ++ 
 

Veel twintigers en dertigers hebben het druk en 

het is soms lastig om tijd vrij te maken voor een 

niet erg dringende gespreksgroep.  

Toch is gebleken dat het de moeite waard is om een 

aantal keren per jaar toch een streep te zetten in 

die agenda.  

 

Even onthaasten, even luisteren naar elkaar. 

Om te delen waar je mee bezig bent, met welke 

vragen je rondloopt, om elkaar te bemoedigen en te 

inspireren. 

En dit doen we aan de hand van thema‟s uit ons 

dagelijks leven en kijken dan wat de Bijbel hier 

over te zeggen heeft.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Op de donderdagavond om 19.30 uur,  

 

Voorlopige data: 

30 september, 4 november, 9 december, 6 januari, 10 februari, 

17 maart, 28 april en 2 juni. 

 

Aanmelden via het opgaveformulier 

Bijbelkring 15-plus 
 

Dit is de kring waar jij de 

vragen stelt.  

We staan bij verschillende 

teksten of de actualiteit stil. 

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!  

 

De groep is bedoeld voor iedereen vanaf vijftien 

tot ongeveer twintig jaar en staat onder leiding van 

Francisca Janssen en Antje Joustra, bijgestaan 

door ds. Nicolette Vlaming 

 

 

 

 
 

 

Waar en wanneer: 

De kring vindt plaats opdinsdag of donderdag1x per maand van 

19.00 tot 19.45 uur.  

De eerste bijeenkomst is in de sacristie. 



Bijbelkennis- en -doe quiz in 
de kroegPub-quiz  
 

Vorig jaar zou de pubquiz plaats                                                                                                                                                  

vinden in maart. Wegens de „lockdown‟ is deze 

activiteit niet doorgegaan. Het draaiboek ligt er 

nog dus de jeugdraad doet een nieuwe poging in 

2022 op een vrijdag- of zaterdagavond in januari 

of februari. 

Het is een bijbel- 

doe- en kennisquiz 

waarbij muziek een 

grote rol speelt.  

Natuurlijk vindt de 

quiz plaats in 

café/restaurant 

Bergsma. De pub-quiz is geschikt voor mensen 

vanaf ongeveer tien jaar. De teams worden op de 

avond zelf gevormd zodat er per team een 

evenwichtige verdeling in leeftijd is. Er zijn 

namelijk vragen en opdrachten waar of jongeren of 

ouderen beter in zijn. Zo kunnen de deelnemers 

elkaar aanvullen. Aanmelden via 

aanmeldingsformulier. 

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.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Donderdag 7 oktober, woensdag 10 november, maandag 6 

december, dinsdag 11 januari, woensdag 16 februari en 

donderdag 24 maart,  steeds om 20.00 uur in de Martinikerk. 

 

Contactpersoon:ds. Nicolette Vlaming  



Singlekring 
Samen aan tafel 
 

De singlekring komt 

dit jaar weer bij 

elkaar! We zijn nog 

lang niet uitgepraat 

en gelachen.  

We komen doorgaans 

1x per maand bij één 

van de deelnemers 

thuis, van 17:30 tot 

19:30 uur.  

Tijdens het eten praten we over wat er ter tafel 

komt of we bespreken een thema.  

Elkaars ervaringen horen is vaak heel herkenbaar. 

Want alleen wonen is een vak apart. En met elkaar 

eten is voor een alleenstaande natuurlijk altijd 

gezellig. En vind je het lastig om voor een grote 

groep te koken? Geen nood: we regelen het! 

 

 

 
Contactpersoon: Willem Rienstra, Vrijburg 2, tel. 0515-331279. 

 

Oecumenische gespreksgroep 
Martinikring 
Het is al een lange traditie en ook dit jaar komen 

wij als Doopsgezinden, Rooms-katholieken en 

Prostestanten bij elkaar. 

Ieder jaar kiezen we een passend onderwerp dat 

we samen kunnen delen. 

Afgelopen jaar ging het over de geschiedenis van 

de verschillende kerkgebouwen. 

Helaas hebben we deze serie niet kunnen afronden, 

corona was onze spelbreker. 

Voor dit nieuwe seizoen starten we dan ook in 

Easterein en vertellen als nog het 

verhaal van onze Martinikerk in Easterein.  

Deze staat nu gepland opdonderdag 21 oktober van 

10.00 – 12.00 uur in de Martinikerk Easterein. 
 

Flora Visser – van Enkhuizen en Lucas Foekema 

vullen de twee volgende bijeenkomsten. 

Onderwerp en datum volgen nog.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Donderdag21 oktober 2020,  

10.00-12.00 uur in de Martinikerkin Easterein. 
 



Bijbel avondkring 
 

Met elkaar een avond in een bijbeltekst duiken en 

kijken waar we uitkomen. 

Ieder zit met zijn of haar eigen achtergrond en 

geschiedenis. 

 

Waar blijf ik haken, waar heb ik vragen over, wat 

spreekt me aan? 

Zomaar wat vragen die leidend kunnen zijn voor de 

avonden. 

 

Lijkt het je wat? 

Meld je aan! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Data: 14 oktober, 11 november, 16 december, 20 januari, 3 

maart en 31 maart. 

Aanvang: 19.30 uur in het koor van de kerk. 

 

Aanmelden via het opgaveformulier 

Gespreksgroep 70+ 
 

Of er ook een „Net te Dreech‟ groep voor 70 

plusser kon komen, was de vraag. 

Ja zeker, luidt het antwoord! 

 

Een aantal middagen komen we samen in de kerk. 

Met elkaar bepalen we de thema‟s waarover we 

spreken.  

Misschien houdt een bericht uit de actualiteit u erg 

bezig, of loopt u al langer met een vraag rond. 

Alles kan besproken worden. 

 

Lijkt het u wat?  

Meld u aan en we gaan met elkaar in gesprek. 
 
 
 

 

 

Waar en wanneer: 

Data: 12 oktober, 9 november, 14 december, 18 januari, 1 maart 

en 5 april. 

Aanvang: 14.30 uur in het koor van de kerk. 

 

Aanmelden via het opgaveformulier 



Partner verloren 
 

Het is niet voor iedereen even makkelijk om de 

dood van een geliefde te verwerken en de draad 

van het leven weer op te pakken. Pijn, verdriet en 

leegte zijn dagelijks aanwezig. Je zoekt niet altijd 

even makkelijk andere mensen op. Wanneer je 

echter mensen ontmoet die hetzelfde meemaken, 

kan dat een gevoel van herkenning geven. „Die weet 

ook wat het is: te moeten leven met een lege 

plaats‟.Dit seizoen wil ik een vijftal bijeenkomsten 

organiseren voor een kleine groep mensen die 

iemand door de dood verloren hebben. De 

bijeenkomsten zullen bestaan uit het luisteren naar 

muziek en enkele teksten uit de geloofstraditie. 

Vanuit dat luisteren kunnen de deelnemers hun 

ervaringen uitwisselen. Het is een groep van 

lotgenoten die zelf een groot verlies hebben 

meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun die 

mensen elkaar kunnen geven. Met elkaar zoeken we 

naar een passend moment in de week om samen te 

komen.  

 
Contactpersoon: ds. Nicolette Vlaming 

Aanmelden via opgaveformulier 

Boekenclub 

 

Lees je graag en zou je wel eens met anderen over 

een boek dat je leest willen doorpraten? 

 

Er zijn vast meer mensen in het dorp die dit willen 

doen.  

 

Dan is een boekenclub misschien een leuk idee. 

 

We zoeken mensen die willen meedoen en bij 

toerbeurt gespreksleider willen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon: Janke Abma-v.d. Valk 

Aanmelden: via het opgaveformulier 



Twitter Maaltijd 

 

Het idee is heel 

eenvoudig. We houden 

een maaltijd waarbij 

iedereen een klein 

gerecht en een korte 

tekst meeneemt. 

Dit laatste kan van 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 

bespreken we tijdens het eten.  

 

Zijn er bijvoorbeeld acht deelnemers, dan is er een 

maaltijd met acht gangen en acht verschillende 

gespreksonderwerpen.  

Een mooi moment om gezellig samen te eten en 

elkaar te ontmoeten in een goed gesprek. 

 
Waar en wanneer: 

Data: woensdag 24 november en/of 23 februari van 18.00 – 

21.30 uur bij één van de deelnemers thuis. 

 

Contactpersoon: Anna Joke Bakker – Bruinsma 

Aanmelden via het opgaveformulier 

Samen maken we de 
Paaskaars 

Inmiddels is het een traditie 

geworden: zelf een Paaskaars 

maken voor in de kerk. 

Verschillende groepen 

maakten al een kaars. 

Afgelopen jaar kon het i.v.m. 

Corona niet doorgaan en 

bestelden we er een.  

Dit jaar willen we er gewoon 

weer een zelf maken. Met de 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, 

jong en oud, 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 2022.  

In overleg de met de deelnemers. 

In de Martinikerk. 



Samen zingend het jaar door 
 
Door het hele jaar heen 

zijn er momenten dat het 

mooi is wanneer een klein 

koor mee werkt aan de 

dienst.  

De gedachtenisdienst is 

zo‟n vast moment. Met de  

kerst en de vieringen rond 

Pasen zou het ook heel 

mooi kunnen zijn. 

Afhankelijk van de stemverdeling zingen we twee, 

drie of bij voldoende heren zelfs vierstemmig.  

Doe mee! 
De gedachtenisdienst is op 21 november, de 

kerstochtend is op zaterdag 25 december en de 

drie dagen van Pasen vallen op 14, 15, 16 en 17 april.  

 
 

Waar en wanneer? 

Repetities gedachtenisdienst: vrijdag  5, 12 en 19 november  

Repetities Kerst; vrijdag 3, 10 en 17 december 

Repetities Pasen: vrijdag 25 maart, 1 en 8 april 

In de Martinikerk van 19.15 tot 20.30 uur. 

 

Aanmelden via het opgaveformulier 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

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

 ‟s avonds of overdag. Plaats van de activiteit is in overleg. 

Aanmelden via het opgaveformulier 



Schapenvolk 
Vilten 
 

Wol is een materiaal 

waar je veel kanten 

mee op kunt.  

Voor dit seizoen zijn 

er weer nieuwe 

onderwerpen. 

Data worden 

afgesproken in 

overleg.  

 

Per avond kunt u zich opgeven. Graag bij opgave uw 

06 nummer opgeven dan komt u in de app-groep van 

het Schapenvolk en wordt u op de hoogte gehouden 

over: wat we maken, of het door kan gaan en waar 

het wordt gehouden. Per avond kunt u zich opgeven. 
 

Het vilten staat onder leiding van Jet Reitsma.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Zie bovenstaande. 

Kosten: 8 euro per keer 

Aanmelden via het opgaveformulier 

Meiinoar op paad nei de 
muontsen 

Fan‟tjier rinne we in lyts stikje fan it 

St. Odulphuspaad. Dit is in kuier- of pelgrimsroute 

fan 260 kilometer troch Súdwest-Fryslân, 

Gaasterlân en de Greidhoeke. 

Sneon 2 oktober om 13.30 oere begjinne wy by de 

pleats “Fiif Ekers” tusken de Kliuw en Hartwert 

(Middelseedyk 3). Al kuierjend rinne we dan fia 

Hartwert, rjochting Burchwert, troch it lân lâns de 

Kleasterfeart nei Aldekleaster 8 en dan werom nei 

de “Fiif Ekers”. 

Underweis sil ús it ien en oar ferteld wurde. Op it 

hiem fan Aldekleaster 8 is in lyts museum oer 

kleaster Bloemkamp. Hjir is der ek tiid foar in 

kopke kofje of tee mei wat lekkers. 

We rinne sa‟n 6/7 km. 

 

Graag vóór 26 september opgeven voor deze 

activiteit! 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Zaterdag 2 oktober, vertrek 13.30 uur vanaf boerderij “Fiif 

Ekers”, Middelzeedijk 3 (tussen de Kliuw en Hartwerd).  

 

Contactpersonen: Antje Lolkema en JellieGreidanus 



Belijdenis doen 

 

Je hoort niet zo vaak 

meer dat mensen 

belijdenis doen.  

Misschien dat het voor 

sommige mensen ook wel 

heel zwaar klinkt. 

Eigenlijk is het niets meer 

dan een fijne 

gespreksgroep waar je met elkaar stil staat bij één 

van de oudste belijdenisgeschriften die we kennen, 

de Apostolische geloofsbelijdenis.  

Het zijn van die oude woorden, maar wat willen ze 

eigenlijk zeggen. Wat vind ik van die woorden? 

Zeggen ze mij nog wat?  

Je eigen vragen zijn leidend voor deze avonden. 

 

Lijkt het je wat? 

Geef je dan op! Met elkaar zoeken we naar 

geschikte data. 

 
Contactpersoon: Ds. Nicolette Vlaming, 06-14454766  

 

Aanmelden via het opgaveformulier 

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! 

 

Contactpersoon: Anneke Elgersma, 0515-331597 

 



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 brengt u daar 

een hartelijke gelukwens en een 

kleine attentie. Meld u aan. U 

doet er velen een groot plezier 

mee! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Contactpersoon: Anna Joke Bakker-Bruinsma 

Rustig kerk kijken op 
vrijdagmiddag 

 

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. 

Mailadressen: koster@kerkeasterein.nlof 

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) 

mailto:koster@kerkeasterein.nl
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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. 

 

Contactpersoon: Halbe Overal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar en wanneer: 

Donderdag 28 oktober en donderdag 17maart van 9.00 – 12.00 

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

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 7 oktober, 4 november, 2 december, 6 

januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 12 mei en 9 juni, 

vanaf 10.00 uur  in het koor  van de Martinitsjerke.  

Aanmelden is niet nodig.  

 

Contactpersoon:Dicky de Vries, telefoon 0515-417782 



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 
 

3 november 2021, om 19.30 uur in de 

Martinitsjerke: 

 Dankstond voor gewas en arbeid 

 

 

21 november 2021, om 17.00 uur in de 

Martinitsjerke:  

Avondmaal in kleine kring 

 

 

9 maart 2022, om 19.30 uur in de Martinitsjerke: 

 Bidstond voor gewas en arbeid 

 

 

1 mei 2022, 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.  

 
13-10 Dhr. G. Haga met dia‟s van paddenstoelen  

10-11: Dhr. Piersma, Het Leger des Heils 

15-12: Mw. Ds. Hiemstra en dhr. Arjen Nauta  

De Adventsviering. "Figuren rond de kerststal" 

 

19-01: Dhr. P.D. Meesters, Ouderen psychiatrie   

16-02: Jaarvergadering.  

Ook komt dhr. Vriens met dia‟s over molens 

23-03:  Mw. Ds. S. Cnossen, de troost van de 

psalmen. 

13-04:  Dhr. J.W.E. Visser, een reisverhaal en dia's 

over "de Tafelberg" in Afrika. 

 

Gasten zijn altijd hartelijk welkom! 
 

 

 

 

 

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 

Contactpersoon: Geeske de Jong, tel. 0515 – 331351 

Moderamen v.d. kerkenraad 
Het moderamen is het 

dagelijks bestuur van de 

gemeente. De 

ouderlingen, diakenen, en 

kerkrentmeesters zijn 

hierin vertegenwoordigd 

en daarnaast maken de 

scriba en de predikant ook deel uit van dit dagelijks 

bestuur. Ze bereiden de kerkenraadsvergaderingen en 

zijn aanspreekpunt voor (bijna) al uw vragen! 
 

Voorzitter 
Janke Abma-van der Valk | Wynserdyk22A 

0515- 336810 | abma_vdvalk@hotmail.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 
Stefan van Krimpen / It Risplân 8 

06-18639018 / scvank@hotmail.com 
 

Predikant 
Ds. N. Vlaming / predikant@kerkeasterein.nl 

06-14454766 



College van Kerkrentmeesters 
 
Voorzitter 
Stefan van Krimpen / 

06-18639018 / scvank@hotmail.com 
 

Secretaris 
Douwe Durk Reitsma | Smidslân 11   of 

Postbus 2, 8734 ZK Easterein 

0515-332500 | kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 
 

Leden 
 

LeoSlooter / begraafplaats 

06-51854724 | Ls@tolibv.nl 

 

Doede Kooistra / / pachtzaken 

06-15356106 / d_kooistra91@hotmail.com 

 

Andries Veenstra / gebouwen 

06-11341278 / andriesveenstra@hotmail.com 

 

Rekeningnummers 
NL58 RABO 0349 5004 87 (algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 (collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 (diaconie) 

NL13 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 
Predikant: Nicolette Vlaming | Populiereleane 9, Easterein 

 06-14454766 | predikant@kerkeasterein.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: vacant | U kunt een beroep doen op de ouderlingen / 

predikant 

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

 0515-336822 | l.werk1957@gmail.com 
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Wijk 2 
Hôfsleane, de Ljits, de Singel, itRisplân, Populiereleane en 

Wynserdyk. 

ouderling: Janke Twijnstra - Rispens | De Ljits 1 

 0515-332570 | w.twijnstra@home.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| Sibadawei26 

 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 één 

van de ouderlingen 

  

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 

 

Francisca Janssen | De Singel 34, Easterein 

06-36007190 | marcel-francisca@hetnet.nl 

 

Durk Joustra | Skoallestrjitte 12, Easterein 

06-10361885 | d.joustra@ziggo.nl 

 

Predikant: 

Nicolette Vlaming 

06-14454766 | predikant@kerkeasterein.nl 
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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 
 

Kerkomroep 
www.kerkomroep.nl 

 

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 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 

 

Nijsbrief 

Kopij: Nicolette Vlaming | Populiereleane 9 

 06-14454766 | predikant@kerkeasterein.nl 

 

Sneinsbrief (korte mededelingen) 

kopij: Botty Tacoma - Veenstra| Wynserdyk 10 

 0515-331479 | scriba@kerkeasterein.nl 

 
 

Website 
www.kerkeasterein.nl | webmaster: Douwe Durk Reitsma 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 
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Heeft u zelf een idee? 
 
Misschien heeft u zelf een idee om iets te 

ondernemen samen met de Kerk van Easterein. 

Maak het kenbaar en mogelijk kunnen wij het 

gaande dit jaar samen met U oppakken. 

 

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! 

 

Meedoen is heel eenvoudig 
Heeft u uw keus al kunnen maken?  

Vul dan het opgaveformulier in en breng het langs 

bij: Janke Abma-van der Valk, Wynserdyk 22A. 

 

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 1 oktober.  

Je hoort daarna zo snel mogelijk of de door jouw gekozen 

activiteit doorgaat of niet. 
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