
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TSJINSTEN  

 

Snein 10 oktober 09:30  Avondmaal   

Foargonger:    ds. Nicolette Vlaming 

 

      Koffiedrinken voor de dienst 

       

Snein 17 oktober 09.30 

Foargonger:    ds. Marieke Andela-Hofstede 

 

      Koffiedrinken na de dienst 

          

Snein 24 oktober 10.00   Kerkdienst van de Friese 

kerkendag vanuit Joure die 

wordt uitgezonden in de 

Martinitsjerke in Easterein 

  

      Inloop vanaf 9.30 uur met koffie 

      Feestelijke dienst vanaf 10.00 uur

   

      Meer info: zie verderop 

 

Snein 31 oktober 09.30   

Foargonger:    ds. Nicolette Vlaming 

 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 26, 9 oktober 2021 

www.kerkeasterein.nl  
    

http://www.kerkeasterein.nl/
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Overdenking 
 

Eten met God 

Er was eens een jongen, die God wilde ontmoeten.  

Hij stak zijn rugzak vol met eten en drinken en ging op stap. 

 

Toen hij een paar straten verder was, kwam hij een oude vrouw tegen. 

Ze zat op een bank in het park en keek naar de rivier. 

De jongen ging naast haar zitten en opende zijn rugzak om wat te eten. 

Toen hij zag dat de oude vrouw ook honger had, gaf hij haar één van zijn 

koeken. 

Zij dankte hem en glimlachte naar hem met een lach die zo mooi was, dat de 

jongen die nog eens wilde zien. 

Daarom gaf hij haar ook iets te drinken. 

Opnieuw glimlachte ze. 

Zo aten en dronken ze daar de hele middag zonder één woord te zeggen. 

 

Het werd donker. 

De jongen was moe en ging terug naar huis. 

Zijn moeder zag zijn stralende gezicht 

‘Wat heb je vandaag wel gedaan, dat je zo gelukkig bent?’ vroeg ze. 

De jongen zei: ‘Ik heb met God gegeten.  

En weet je? Ze heeft de mooiste glimlach die je jou maar kunt indenken.’ 

 

Intussen kwam ook de oude vrouw thuis. 

Haar zoon zag haar stralende gezicht en vroeg: ‘Moeder, wat heb jij vandaag 

gedaan, dat je zo gelukkig bent?’ 

Ze zei: ‘Ik heb met God gegeten. 

En weet je? Hij is veel jonger dan ik had verwacht.’ 

 

Uit:  ‘een parel voor elke dag’ 
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Fan de dûmny 
Vanaf zondag 10 oktober is er weer koffie drinken vóór de dienst. In het koor 

staan zitjes, kan er koffie gehaald worden en is er alle ruimte om elkaar nog 

even te spreken voordat de dienst begint. Wil je rustig in de kerk zitten en 

naar het orgelspel luisteren, dan kan dat ook. 

Ook het koffiedrinken na de dienst is weer terug. Zondag 17 oktober is de 

eerste keer. 

Op zondag 24 oktober is de Friese kerkendag. Deze dag begint met een 

feestelijke dienst die online wordt uitgezonden.  We beginnen dan om 9.30 

uur gezellig samen met een kopje koffie of thee in onze eigen kerk en om 10 

uur beleven we de feestelijke dienst mee via het beeldscherm.  

 

Met ingang van deze Nijsbrief staat er achterin een overzicht met data voor in 

de agenda. Makkelijk, in één oogopslag alles bij elkaar. 

 

Meeleven met elkaar als gemeente en dorpsgenoten is een groot goed. De 

nieuwe privacy wetgeving maakt het ons als gemeente er niet makkelijker op. 

Namen en adresgegeven mogen niet zomaar gepubliceerd of gedeeld 

worden.  

Als u wilt dat iets bekend wordt gemaakt, hetzij in de Sneinsbrief/Nijsbrief of 

bij de afkondigingen, laat het ons weten.  

 

We leven graag mee op die plekken waar vreugde en verdriet is.  

Ook zonder namen te noemen denken we aan hen die met ziekte of 

tegenslag te kampen hebben. Misschien in afwachting van een uitslag of 

verdere onderzoeken. 

Ook zoeken mensen dapper een weg om het leven weer op te pakken na een 

verlies. Wij bidden om Gods nabijheid en onmisbare steun voor allen die het 

nodig hebben. 

 

ds. Nicolette 
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Groothuisbezoek 
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.  

 

Mogelijke tijdstippen: 

 

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 

 

Als je wilt meedoen aan één van de groothuisbezoeken graag opgeven via 

het formulier dat op de achterste pagina van de Nijsbrief staat.  

 

Inleveren kan bij één van de ouderlingen of bij de pastorie.  

Graag vóór 19 oktober zodat we tijdig het adres kunnen doorgeven waar de 

bijeenkomst plaatsvindt. 

 

Graag tot ziens! 

Janke, Botty, Janke, Janny en Nicolette 
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Út de gemeente 
 

Lokwinsken 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei yn oktober hope te fieren. 

 

20 oktober 77 jier 

   Mefr. T. Zijlstra – Wijngaarden 

   Easterein 

 

24 oktober 85 jier 

   Mefr. B. Bruinsma – Rienstra 

   Easterein 

 

27 oktober 84 jier 

   Mefr. J.J. Stremler - IJntema   

Easterein 

 

Jubilea: 

27 oktober  50 jier 

   Dhr. T. Dijkstra en Mefr. A.M. Dijkstra van der Woude 

Itens  

 

Geboren: 

23 septimber Jelle-Sietze     

   Jonkje fan Sjouke en Lysbet Schilstra en  

   broerke fan  Jitze Gerrit en Janne Talita 

Easterein 

 

Wer gyngen de blommen hinne: 

19 septimber:  dhr. Rein Hofstee,   

26 septimber:  dhr. Jan Rinse Blanksma,   

3 oktober:  familie R. Mulder,   
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In nij doopfont 

 
Sa’n twa jier lyn krigen de tsjerkrintmasters in legaat fan frou Roelie van der 

Goot en Hindrik Boersma. We wienen der tige bliid mei en woenen dat net yn 

de grutte pot stopje.  

Al gau kaam it idee om fan dat jild in nij doopfont meitsje te litten. Doe binne 

we mei  in tekening fan ien fan de tsjerkeriedsleden nei Jehannes Hibma yn 

Wommels gien. Hy is byldhouwer en hat in wurkpleats en atelier yn 

Wommels. We ha him frege oft hy foar ús tsjerke ek in doopfont meitsje koe 

en woe.  

Jehannes hie der tige sin oan, omdat sa’n opdracht fansels net sa faak foarby 

komt. Hy is doe op syk gien nei in geskikte stien en hout. Sa no en dan krigen 

we in foto fan in stikje doopfont wat al klear wie.  

En no stiet it dan yn ús tsjerke en koenen we it op de startsnein oan elkenien 

sjen litte. Yn  it no folgende stikje litte we de makker sels oan it wurd: 

 

Doopfont Martinistjerke Easterein 

Doe’t Folkje en Halbe foarich jier by my kamen mei de fraach om in nij 

doopfont te meitsjen foar de Martinitsjerke yn Easterein, wie ik oangenaam 

ferrast en tagelyk ek fereare dat hja my hjir foar fregen. 

Folkje hie in tal sketsen bij har mei dêryn symboalen oangeande de doop en 

fan Halbe krige ik te hearren dat it doopfont maklik ferpleatsber wêze moast 

en qua karakter yn it ynterieur fan de Martinistsjerke passe moast. 

Dan begjint it proses fan it betinken fan hokker foarm moat it krije, it meitsjen 

fan sketsen en it betinken fan de te brûken materialen. Doe’t fêst stie dat dit it 

wurde moast haw ik in makette makke dy’t hjir in jier lyn, in skoftsje yn tsjerke 

stien hat sadat elts sjen koe hoe’t  it der ûngefear út kaam te sjen. 

Dernei wie it sykjen nei it geskikte materiaal dat tagelyk ek symboal stean 

moast foar it te meitsjen ûnderdiel fan it doopfont. 
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De symboalyk yn it doopfont 

It doopfont bestiet út in hân, in krús 

en in do mei yn harren midden in 

stiennen skaal. 

De hân stiet symboal foar de Heit, it 

krús stiet symboal foar de Soan en de 

do stiet symboal foar de Hillege 

Geast dyt meielkoar de trije-ienheid 

neamt wurde 

It is dizze trije-ienheid dyt útsprutsen 

wurdt bij it tasjinjen fan de doop. 

 

 

 

 

It materiaal wêr it doopfont fan makke is 

It doopfont is makke út trije materiaalsoarten: hout, stien en brûns. 

It stiennen wetterbekken is in griene transparante Onyx mei oker- en 

ierdekleurige lagen. Onyx in edelstien wêrfan in hieljende wurking útgiet. 

De hân en it krús binne beide út ynlânsk hout hakt. 

De hân út it hout fan de libbensbeam in reuze konifeer en it krús út it hout fan 

de treures, in ljochte, taaie en hurde houtsoart. 

De do is earst boetsearre yn waaks en dernei yn brûns getten en wyt 

patinearre. 

Jehannes Hibma 
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Foto’s: André Vink 
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Fan de tsjerkerie  
 

Allereerst is er het mooie nieuws dat onze predikant Nicolette Vlaming weer 

gedeeltelijk aan het werk is gegaan na haar operatie en de bestraling. 

Voorlopig voor 50 procent. Dat houdt in dat er elke week een keuze gemaakt 

zal moeten worden in de werkzaamheden. Gaandeweg het herstel zal het 

aantal uren uitgebreid kunnen worden. Wij zijn blij én dankbaar dat de 

operatie geslaagd is en het herstel positief is. 

 

Zondag 26 september was de Startsnein. We kunnen terugkijken op een 

mooie zondagochtend. Op een ontspannen manier en met velen is er gepraat 

over de toekomst van de kerk van Easterein. Veel ideeën zijn aangereikt. Als 

kerkenraad gaan we binnenkort kijken hoe we dit gaan omzetten in ‘daden’. 

Waar mogelijk vragen wij jullie hulp. De mensen van de gemeente kunnen 

zorgen voor een levende gemeente die midden in het dorp staat.  

 

Velen hebben zich ingeschreven voor een activiteit uit de Activiteitengids. De 

eerste bijeenkomsten zijn inmiddels gestart. We hopen met elkaar op een 

mooi en warm winterseizoen vol ontmoetingen.  

 

Zijn er vragen of mist u iets?  

Neem dan contact op met iemand van de kerkenraad. Mogelijk kan het 

opgelost worden door een gesprek of activiteit.  

 

Met een warme groet,  

Janke Abma – van der Valk. 
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Fan de diaconie 

Collectedoel 10 oktober  

 

Op snein 10 okt. o.s. wolle we graach wer it Hillich 

Nachtmiel fiere. We sjogge der nei út. 

De lêste kear dat we it fierd ha is al wer sa lang lyn. 

De kollekte op dizze snein is foar it Armoedefonds. 

    

Wat doet het armoedefonds? 

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van 

armoede ondervinden. 

Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten we ons in om 

armoede in Nederland te stoppen! 

Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale 

organisaties. 

Zo zijn er organisaties die het voor kinderen mogelijk maken te gaan sporten 

of 

 hulp te bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten.  

Er zijn ook vrijwilligers die zich inzetten om mensen met schulden te helpen 

met hun administratie. Dit zijn de zgn. schuldhulpmaatjes.  

 

Ouderen zijn extra kwetsbaar 

Ouderen vormen een risicogroep waarbij naast het armoedeprobleem de 

impact van corona nog steeds erg groot is. Het sociale leven is niet zoals 

voorheen en de doorgaans al zwakke gezondheid neemt verder af. Wij 

trekken ons dit lot erg aan. Iedereen heeft recht op 3x per dag een gezonde 

maaltijd en persoonlijke verzorging. Wij zetten ons met honderden 

vrijwilligers in maar uw hulp is onmisbaar. 

 

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! 

  

https://www.armoedefonds.nl/
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De Friese Kerkendag 2021  
 

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.  

Commissaris van de koning 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 homoseksualiteit 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. 

 

Op de website van onze gemeente is een programma terug te vinden. 

www.kerkeasterein.nl 

 

http://www.friesekerkendag.nl/
http://www.kerkeasterein.nl/
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Verhalenavond 2021 - Martinikerk Easterein 

Heel Friesland ontmoet elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen 

en te beluisteren. Verhalenavond vindt dit jaar plaats op 26 november tussen 

19:30 en 22:00 (ieder half uur een nieuw verhaal) 

Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren naar 

verhalen. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, kerken, bij verenigingen en 

bedrijven. 

 

Ook jij hebt een verhaal? 

Iedereen heeft wel een verhaal. Op Verhalenavond is er voor elk verhaal een 

luisterend oor. Je hoeft echt geen literaire vertellingen te houden, maar 

gewoon een mooi verhaal zoals je die aan een ander vertelt.  

Dingen die gebeurd zijn, die je hebt meegemaakt, die je weet over de 

omgeving, of iets wat niet iedereen weet. 

 

Je verhaal (Frysk of Hollands) duurt tussen de 8 en 15 minuten.  

Dat is voor de verteller niet te lang en niet te kort en geeft publiek de 

mogelijkheid om meerdere verhalen te bezoeken. 

 

Opgeven als verteller! koster@kerkeasterein.nl   

of een appje naar 06 25497928 

 

Voor iedereen staat de koffie en thee klaar. 

Tot ziens op 26 november in de Martinikerk te Easterein. 

mailto:koster@kerkeasterein.nl
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Uitnodiging oecumenische regenboogviering 
 

Van harte welkom bij de Oecumenische Regenboogviering op Roze Zaterdag 

16 oktober 2021. 

 

Aanvang 11:00 uur, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden 

 

Thema: “KEN JE MIJ” 
 

Vanwege de coronaregels en het aantal zitplaatsen in de kerk zijn aanmelding 

vooraf én het tonen van een geldige corona-QR-code bij de ingang van de 

kerk verplicht.  

U kunt zich aanmelden via het emailadres: info@werkgroepgh.nl 

 

Nadere info: www.werkgroepgh.nl  & www.rozezaterdag2021.nl 

 

Efkes diele 
 

Lieve dorpsgenoten, 

Bedankt voor al jullie kaartjes en attenties die we mochten ontvangen voor 

ons 25 jarig huwelijksfeest op 6 september. 

 

Durk & Antje Joustra 

Skoallestrjitte 12 

 

 

15 septimber: In gouden dei !!  

Hjirbij wolle wij elkenien bedanke foar de kaarten en blommen 

dy’t  wy krigen ha foar ús 50ste troudei. 

 

Peter en Geartsje Haitsma 

      

 

  

mailto:info@werkgroepgh.nl
http://www.werkgroepgh.nl/
http://www.rozezaterdag2021.nl/
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Voor in de agenda 

 

Dinsdag 12 oktober 

14.30 uur 

70+ gespreksgroep, sacristie 

 

Donderdag 14 oktober 

19.30 uur 

Bijbelkring, sacristie 

 

Zaterdag 16 oktober 

11.00 uur 

Regenboogviering, Leeuwarden 

 

Donderdag 21 oktober 

10.00 uur 

Martinikring, kerk 

 

19.30 uur 

Kerkenraad, sacristie 

 

Zondag 24 oktober 

vanaf 10.00 uur 

Friese kerkendag 

Joure 

 

Maandag 25 oktober 

15.00 uur 

Groothuisbezoek 

 

Dinsdag 26 oktober 

19.30 uur 

Groothuisbezoek 

 

Donderdag 28 oktober 

10.00 uur 

Groothuisbezoek 

 

Dinsdag 2 november 

19.30 uur 

Financiële gemeenteavond, kerk 

 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 26 oktober 2021  

Via mail:  predikant@kerkeasterein.nl 

 

 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl


 
15 

 

 

 
  



 
16 

 

Aanmelding Groothuisbezoek 

 

Ik doe mee aan het groothuisbezoek. 

 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 

Mail: 

 

Mijn 1e voorkeur is: * graag 1 datum aankruisen 

 

O  25 oktober   15.00 – 16.30 

O 26 oktober  19.30 – 21.00 

O 28 oktober  10.00 – 11.30 

 

O 15 november  19.30 – 21.00 

O 16 november  10.00 – 11.30 

O 18 november  15.00 – 16.30  

 

Mijn 2e voorkeur is: * graag 1 datum aankruisen 

 

O  25 oktober   15.00 – 16.30 

O 26 oktober  19.30 – 21.00 

O 28 oktober  10.00 – 11.30 

 

O 15 november  19.30 – 21.00 

O 16 november  10.00 – 11.30 

O 18 november  15.00 – 16.30  

 

Graag een 1e en 2e voorkeur opgeven zodat we groepen 

kunnen samenvoegen als er te weinig aanmeldingen zijn.  
 


