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Hjerst yn’e bosk 

 

Hjerstkleuren oeral yn ’t rûn 

read, brún en giel 

hjerstkleuren noch folle moaier 

troch de ljochtglâns 

fan in sinnestriel 

 

Krektlyk as koper 

brûnskleurich en goud 

en ’t sulverwyt fan bjirkehout 

 

Blêden bliuwe dwerreljen 

risselje by ’t gean 

oer de goudgiele tekken 

fan boskpaad en lean’ 

 

Undergeande sinne 

de ljochtglâns wurdt wei 

kleuren ferdwine 

ôfskie fan de dei 

 

Sa’n kuier jout in minske 

mominten fan goud 

troch God de Skepper 

ús samar tabetroud 

Wieke de Boer- Hiemstra 
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Fan de dûmny 

In de vorige Nijsbrief schreef ik over de gedachteniszondag waarin de 

namen klinken van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar ons zijn 

ontvallen en uit het dorp afkomstig zijn en/of op de begraafplaats zijn 

begraven. Bij elke naam die we uitspreken wordt een kaars aangestoken. 

Dit jaar gedenken wij met liefde en genegenheid: 

 

Peter Frans Alfred Vos de Wael, 

overleden op 12 november 2020 in de leeftijd van 78 jaar. 

Albertje (Ab) van der Meulen – Lutjeboer, 

overleden op 28 januari in de leeftijd van 88 jaar. 

Auke Jan Stoffelsma, 

overleden op 23 februari in de leeftijd van 91 jaar. 

 

Wilhelmina (Wil) Wieling- Rietveld, 

overleden op 13 maart in de leeftijd van 66 jaar. 

Teatske Bergsma-Wassenaar, 

overleden op 24 maart in de leeftijd van 82 jaar. 

Sjoerd Bonnema, 

overleden op 25 maart in de leeftijd van 82 jaar. 

Wiebe Boersma, 

overleden op 2 juli in de leeftijd van 87 jaar. 

 

Yde Dirk Sjaarda, 

overleden op 23 juli in de leeftijd van 73 jaar. 

Joukje Okkema-Wybrandi, 

overleden op 15 oktober in de leeftijd van 99 jaar. 

Keja Joustra, 

overleden na 19 weken gedragen te zijn. 
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Sotto voce 

 

Zoveel soorten van verdriet 

ik noem ze niet. 

Maar één, het afstand doen en scheiden. 

En niet het snijden doet zo’n pijn, 

maar het afgesneden zijn. 

 

Nog is het mooi, ’t geraamte van een blad, 

vlinderlicht rustend op de aarde, 

alleen nog maar zijn wezen waard. 

Maar tussen de aderen van het lijden 

niets meer om u mee te verblijden: 

mazen van uw afwezigheid 

bijeengehouden door wat pijn 

en groter wordend met de tijd. 

Arm en beschaamd zo arm te zijn. 

 

M. Vasalis, Vergezichten en gezichten 

 

Dan iets anders, wat u misschien al is opgevallen. 

Wanneer een gemeentelid overlijdt en wij krijgen daar als gemeente 

bericht van, dan wordt de rouwkaart voorgelezen door de ouderling van 

dienst. Vervolgens was u altijd gewend dat in dezelfde dienst ook een 

korte gedachtenis werd uitgesproken, we een moment stil waren en dit 

moment afsloten met een lied naar de wens van de familie. 

Met regelmaat woonden familieleden deze dienst bij, alleen wanneer de 

uitvaart nog moet plaatsvinden is dit vaak moeilijk. 

Zelf vind ik het wat ongepast om iemand al te gedenken terwijl de 

afscheidsbijeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden. 

Vandaar dat alle afgelopen keren het afkondigen van het overlijden en 

het gedenken in de dienst op twee verschillende zondagen gebeurt. 
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Op de ene zondag kan de rouwkaart worden voorgelezen, als deze al in 

ons bezit is, en anders wordt het overlijden afgekondigd met de 

informatie die we op dat moment hebben. In de week die volgt vindt dan 

de afscheidsbijeenkomst plaats en is ook bekend welk lied uit die viering 

gezongen kan worden. Op de zondag na de afscheidsbijeenkomst 

gedenken we diegene in de zondagse viering, vlak voor de dank- en 

voorbeden. Voor de nabestaanden geeft deze opzet ook wat meer 

ruimte om het moment van gedenken in de viering bij te wonen. 

 

Tot slot, de dagen worden korter, het is vroeger donker, we gaan 

misschien wat minder makkelijk de deur uit… 

Laten we oog en oor hebben voor hen die weinig mensen zien en waar 

de dagen soms lang voor kunnen zijn. 

Een kaartje, een belletje, zomaar even een moment van aandacht. En 

onze gedachten gaan uit naar hen die deze dagen geconfronteerd 

worden met verlies, ziekte of verdere achteruitgang. 

Zij mogen zich gekend weten bij de Allerhoogste. 

Ds. Nicolette 

 

In memoriam Rein Hofstee 

Op dinsdag 9 november is op 83-jarige leeftijd overleden Rein Hofstee. 

Rein wie hikke en tein in Easterein. Op It Skrok, op de familiepleats. 

Boerenzoon en dus ging hij naar de landbouwschool. En toen heit 

overleed, was het plan dat hij samen met broer Jan de boerderij zou 

gaan runnen. Maar zijn mem had al snel in de gaten dat dat ‘m niet ging 

worden: de mannen verschilden teveel om dat tot een geslaagde 

onderneming te laten worden. En dus ging Rein aan het werk bij 

mechanisatiebedrijf Faber in Snits. 

Daar begon zijn sprookje ‘van magazijnmedewerker tot directeur’. 

Of sprookje, zoiets komt je niet aanwaaien: het is een kwestie van trouw, 

doorgroeien en vooral aanpakken, hard werken. Maar dat betekende 
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niet dat hij voor andere dingen geen tijd had: hij was een familieman, zijn 

gezin was hem dierbaar, er werden van allerlei dingen samen 

ondernomen, zeker ook wat betreft uitstapjes en vakanties en tegelijk 

had hij ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de mienskip: 

kerkenwerk, Skoalleseize, de oprichting van de Tsjerne en vooral het 

Kazemattenmuseum op de kop van de Afsluitdijk. 

Direct na zijn pensionering raakte hij daar als vrijwilliger bij betrokken en 

dat deed hij met hart en ziel. Een fascinatie die hij had bij de oorlog die 

hij zelf, geboren in 1938, als klein jongetje meemaakte. 

Toen al weer enige tijd terug kanker werd gediagnosticeerd, liet Rein het 

hoofd niet hangen: hij hield hoop, op in elk geval nog wat tijd van leven 

en dus kwam het bericht ‘we kunnen niets meer voor u doen’ hard aan. 

Vier dagen later was het voorbij. Dan gaat het allemaal wel heel snel. 

In de uitvaartdienst op maandag 15 november hoorden we de woorden 

over de goede herder ( Psalm 23) en dat troostrijke beeld van God die 

onze omzwervingen heeft opgetekend en onze tranen opvangt in zijn 

kruik ( Psalm 56: 9) Bemoedigende beelden en woorden voor allen die 

Rein nu hebben moeten loslaten: zijn vrouw Bruinsje, zijn kinderen en 

kleinkinderen. We wensen hen draagkracht en moed toe om met deze 

lege plek in hun bestaan om te kunnen gaan. 

Wij gedenken Rein Hofstee met eerbied en genegenheid. 

Moge die gedachtenis ons en velen tot zegen zijn. 

 

ds. Harrie Strubbe 
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Fan de tsjerkerie 

Ferslach fan de Finansjele gemeentejûn op 2 novimber 2021 

1. Wolkom: 

Stefan van Krimpen, foarsitter Tsjerkerintmasters hyt de 20 oanwêzigen 

fan herte wolkom, yn it bysûnder boekhâlder Willem Twynstra. 

Hy iepent de gearkomste mei it gedicht: Kansen krijgen, Elke dag een 

nieuwe kans… 

2. Meidielings: 

Bij de meidielings leit hy út dat de kosten foar de Dienstferlening kerk en 

verhuur gebouwen oanpast binne en op de site fan tsjerke by 

kerkgebouw te besjen binne. Gjin fragen fierder oer de meidielings. 

3. Fêststellen aginda: 

Gjin oanfolling of wiziging, punt 7 ferfalt. 

4. De jierrekken 2020: 

Willem Twijnstra krijt it wurd, hy fertelt dat de sifers oernommen binne 

fan Anne Elgersma en oerbrocht en oanpast yn it nije rekkenskema fan 

FRIS ( Financieel Rapportage en Informatie Systeem). Hy giet mei ús de 

sifers bylâns en by de exploitaasjerekken fan de begraafplaats seit er dat 

yn de takomst de begraafplaats loskoppele wurde kin fan tsjerke, omdat 

it oars in belêsting wurde kin foar de exploitaasje fan tsjerkegebouwen. 

Mar safier is it no noch net. 

5. Fragen: 

Der binne gjin fragen en de foarsitter betanket Willem foar syn wurk en 

dûdlike ferslach. 

8. Omfreegjen: 

Anna Marike Dijkstra freget hoe it komt mei de Reinbôge. 

Janke Abma seit dat de Reinbôge yn it lêst 6 kear yn it jier ferskynde en 

dat de Nijsbrief wol op priis steld wurdt omdat dy om de 3 wike ferskynt 

en dertroch aktueler is. A.M.D. en mear minsken fan bûten dy de Nijsbrief 

oer de mail krije misse it boekje yn de hân. We prate ôf dat André in stik 

as 10 Nijsbrieven ekstra ôfdrukt en dizze komme yn de foartsjerke te 
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lizzen om mei te nimmen. It moderamen sil noch in oerliz ha mei de 

Reinbôgekommisje. 

9. Slúten: 

Janke Abma-van der Valk, foarsitter fan de tsjerkerie, giet mei ús werom 

nei 8 nov. 2020 weryn ds. Nicolette Vlaming har yntree die. 

Mei de beperkingen fan de coronamaatregels hiene we dochs in moaie 

tsjinst en hoopten fol moed op in nije start. Mar it earste jier wie oars as 

ds. Nicolette en wy allegear ferwachte hiene. Mei allegear oanpassingen, 

tsjinsten dy’t útstjoerd wurde koene mei de nije streaming, fergaderingen 

fia teams, groepen dy net trochgean koene en doe it berjocht fan sykte 

fan ds.Nicolette. It gie oars as we tocht hiene, mar lokkich giet it mei ds. 

Nicolette de goede kant wer op en gean we yn fertrouwen de takomst 

yn. Janke hie by de yntrede de tekst, zomaar te gaan met de stok in de 

hand zonder weten ………, en sa pakke we ek no de stok wer op. 

Janke betanket foar it kommen en winsket elts straks nei in hapke en 

snapke wol thús. 

We sjonge meiinoar lied 246B: De moanne stiet te pronkjen….. 

 

Botty Tacoma-Veenstra 

 

Coronanieuwsbrief 17 van de classis Fryslân 

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk 

werkers in de Classis Fryslân, 

Basisregels 

Helaas nemen de coronabesmettingen en de ziekenhuisopnames als 

gevolg daarvan weer toe. De regering heeft daarom de kerken gevraagd 

om de basisregels voor de coronabestrijding die tot eind september 

golden, weer te gaan volgen. Het moderamen van de synode heeft 

samen met de meeste andere kerkgenootschappen dit advies 

overgenomen. 

Anderhalve meter en mondkapjes 

Het synodemoderamen vraagt ons daarom om de afstand van 

anderhalve meter ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Ook geldt 
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weer het advies om binnen onze gebouwen bij verplaatsingen een 

mondkapje te dragen. 

Geen coronatoegangsbewijs 

Kerkelijke gemeenten hebben hier een grote verantwoordelijkheid omdat 

zij geen coronatoegangsbewijs bij de ingang hoeven te vragen. Om een 

veilige kerk te kunnen bieden, moeten zij daarom de basisregels 

zorgvuldig in acht nemen. 

Andere bijeenkomsten 

Ook voor andere kerkelijke bijeenkomsten in kerkelijke gebouwen geldt 

het dringende advies anderhalve meter afstand te bewaren en bij 

verplaatsingen een mondkapje te dragen. Voor niet-kerkelijke 

bijeenkomsten in onze gebouwen gelden de regels die in de rest van de 

samenleving gelden. Zo dienen koren die oefenen in kerkelijke ruimtes, 

wel een coronatoegangsbewijs te vragen. In de kerkdienst zelf hebben 

koorleden een coronapas niet nodig, maar dienen zij wel minimaal 

anderhalve meter afstand te bewaren. 

Ventilatie belangrijk 

Bijzondere aandacht vraagt onze landelijke kerk voor de ventilatie van 

onze kerkelijke gebouwen. 

Protocol blijft gelden 

Voor het overige blijft het protocol voor kerkdiensten en andere 

kerkelijke bijeenkomsten gelden. 

Geen tweedeling 

Minister-president Mark Rutte heeft ons allen in de persconferentie deze 

week opgeroepen ‘mild te zijn voor elkaar’. Graag wil ik zijn oproep 

onderstrepen en u vragen te waken voor een tweedeling in ons kerken 

tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Met zorg zie ik hoe het 

wederzijds begrip tussen beide groepen lijkt af te nemen. Wanneer wij 

op een zorgvuldige en veilige manier met elkaar omgaan, kunnen we 

elkaar ook in dit opzicht in onze kerkdiensten en gebouwen de ruimte 

geven zonder anderen over en weer uit te sluiten, ook al maken zij een 

andere keuze dan wijzelf maken. 
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Verdriet 

Dat in onze samenleving de besmettingen en ziekenhuisopnames 

toenemen en daarom ook de beperkingen hoe wij met elkaar omgaan, 

doet ons ook binnen het bestuur van onze classis verdriet. Maar tegelijk 

heeft het Breed Moderamen begrip voor de noodzaak van de 

hernieuwde maatregelen. Van harte hopen wij dat de nieuwe 

maatregelen verdere beperkingen in de samenleving en het kerkelijk 

leven kunnen voorkomen. Bovenal bidden wij om Gods hulp en bewaring 

in deze moeilijke periode van ons kerkzijn. Mogen ons geloof en 

vertrouwen, ons gebed en ons lied ons door deze bewogen tijden leiden. 

In 't woeden aller tijden 

is nooit het lied verstomd, 

Gods hoede zal ons leiden, 

de volle vrede komt. (Lied 968:4) 

 

Aan u allen mijn hartelijke groet, 

mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân, 

Wim Beekman, classispredikant 

 

Út de gemeente 

Lokwinsken 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei yn novimber 

hope te fieren. 

 

 20 novimber 77 jier 

Mefr. T. Zijlstra – Wijngaarden 

Easterein 

 24 novimber 85 jier 

Mefr. B. Bruinsma – Rienstra 

Easterein 

 27 novimber 84 jier 

Mefr. J.J. Stremler - IJntema  

Easterein 
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2 novimber 2021 is geboren: 

Tess Marij Jacobs, 

dochtertje van Wouter Jacobs en Gera de Haan, Boazum 

 

Wer gyngen de blommen hinne: 

• 31 oktober: mefr. Talitha Dijkstra-Jagersma, 

Bloemkamp afd. Goudsbloem k10, 

Floridus Campuslaan 1, 8701 AK 

Bolsward 

• 7 novimber: mefr. Wimke Overal,  

fam. Joustra,  

• 14 novimber: dhr. Rudy Orsel 

mefr. Lysbet Schilstra-Bakker,  

 

Fan de diaconie 

Adfintsfiering foar de âlderein 

Foar de twadde kear op rige kin de adfintsfiering foar ús âlderein net 

trochgean. Wat fine we dit spitich, de tariedingen wiene al yn folle gong. 

Sjoen alle ûntjouwingen hiene we it program en it plak al oanpast, 

rekkening hâldend mei de jildende maatregels en de kwetsberens fan de 

besikers. We wiene fan doel om it yn tsjerke te hâlden, sûnder borreltsje 

en breatafel, koarter mar dochs efkes bij elkoar, mei inoar sjonge, harkje 

nei it oargel, de musyk, ferhalen.. 

Mar ek dat kin net trochgean. 

Wat hiene we jim graach wolkom hjitten. 

We hoopje dat we dochs mei inoar ferbûn bliuwe. 

As jo ferlet ha fan besite of in lústerjend ear dan kinne jim kontakt 

opnimme mei ien fan de ambtsdragers of jo opjaan foar: Mei inoar de 

winter troch. (sjoch it winterwurk boekje) 

 

De diakony 
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Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de 

nacht, 

omdat je iets van God verwacht, 

Een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God 

verwacht, 

een kind vol kracht, 

Een kind dat zorgt voor vrede. 

 
Advent is kijken naar wat komt, 

advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin, 

we slaan een weg van vrede in, 

Die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

advent is durven dromen, 

Is licht zien in de duisternis, 

geloven dat God met ons is, 

En dat zijn rijk zal komen. 

 

Opbrengsten collecten in de maand oktober 2021 
 

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

volgende bedragen binnengekomen: 
 
 

3-10 1e collecte: kerk en Israel € 70,85 

 2e collecte: diaconie € 63 
 

10-10 collecte voor het Armoedefonds € 496,95, 

door de diaconie aangevuld tot € 500,00 
 
 

17-10 1e collecte: KIA Kameroen € 149,80 

 2e collecte: diaconie € 64,10 

31-10 1e collecte: orgelfonds € 77,30 

 2e collecte: Jong Protestants € 57,10 
 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort. 
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Vrij te besteden, totaal € 127,50 

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! 

 

Collectedoelen: 

 

21 november 

1e collecte – Protestantse kerk Pastoraat 

2e collecte – jeugdraad 

 

Omzien naar elkaar 

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een 

arm om de schouder. Oog hebben voor 

mensen binnen en buiten de kerk is een 

belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De 

Protestantse Kerk in Nederland stimuleert 

gemeenten in hun pastorale taak, onder andere 

door het steunen van gedachtenismomenten 

waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of 

dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te 

maken hebben gehad met verlies en rouw. De 

kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde 

ten voeten uit. 
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28 november 

1e collecte – diaconie 

2e collecte – KIA (werelddiaconaat) 

 

Moldavië - Kerken geven kinderen een toekomst 

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders 

zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen 

lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. 

De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor 

huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor 

het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een 

ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst 

 

 
5 december 

1e collecte – KIA zending Rwanda 

2e collecte: jeugdraad 

 

Opvang en scholing van kwetsbare kinderen 

Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. 

‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een 

nieuwe familie zocht. tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team 

kwetsbare kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn 

kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en 

helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, 

medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op 

scholen en in kerken. 
 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 8 december 2021 

Via mail: scriba@kerkeasterein.nl 

mailto:scriba@kerkeasterein.nl
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Fan de Tsjerkrintmasters 
 

De uitvaart van Rein Hofstee was afgelopen maandag 15 november 

vanuit de Martinikerk in Easterein. Rein heeft veel gedaan in zijn leven 

voor deze zelfde Martinikerk. 

Vele ambtstermijnen heeft Rein doorlopen als notabele, kerkvoogd (nog 

2 oude benamingen) en ouderling-kerkrentmeester. Vervolgens heeft hij 

zitting gehad in de beroepingscommissie van onze vorige predikant ds. 

Riemer Praamsma. Tevens met nog een oud lid het archief van de kerk 

op orde gebracht. 

Daarnaast was Sibadawei 12 het vertrouwde adres voor de 

collectebonnen tot het laatst toe. Ook deze werkzaamheden waren hem 

toevertrouwd. 

Veel dank is hem hiervoor verschuldigd. 

De plek waar Rein altijd zat met zijn Bruinsje blijft voortaan leeg. 

Gelukkig blijven de mooie herinneringen. 

Moge dat ter steun blijven voor ons maar zeker voor de familie in dit 

verlies. 

We wensen Bruinsje en kinderen met de pakesizzers hierin sterkte. 

Het college van kerkrentmeesters 

Efkes diele 

Op 27 oktober 2021 wienen wy 50 jier troud. 

Nettsjinsteande de koroanamaatregels hawwe wy prachtige dagen hân 

mei de bern, pake- en beppesizzers, famylje en freonen. 

Fierder krigen wy in protte lokwinsken yn de foarm fan kaarten en 

blommen. 

Wy wolle jimme tige tank sizze foar al jimme omtinken. It wie geweldich. 

Tom en Anna Marike Dykstra- van der Woude 
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Voor in de agenda 

Door de recente 

coronamaatregelen is een dikke 

streep gegaan door alle 

activiteiten die de komende 

weken gepland stonden. 

Hoe alles zich verder ontwikkeld 

weten we nog niet. 

In de agenda zetten we de 

activiteiten zoals deze gepland 

staan volgens het 

activiteitengidsje. 

 

Hou er rekening mee dat ze 

mogelijk niet doorgaan. 

Dit zal worden afgekondigd in de 

kerkdiensten. 

 

Donderdag 9 december 

19.30 uur 

20 ++ avond in de pastorie 

 

 

Maandag 13 december 

14.30 uur 

70 + middag in de sacristie 

 

Dinsdag 14 december 

20.00 uur 

Vergadering jeugdraad in de 

pastorie 

 

Donderdag 16 december 

19.30 uur 

Bijbelkring in de sacristie 

 

Meebouwen aan onze gemeente? 

Dat kan op veel manieren, maar we vragen in het bijzonder aandacht 

voor een aantal openstaande ‘vacatures’, bijvoorbeeld voor ouderling, 

clubleiding, kindernevendienstleiding en jeugdraadlid. 

Sinds de Startsnein staan deze vacatures mooi gepresenteerd in de kerk. 

Interesse of meer informatie? 

Laat het dan weten door iemand van de kerkenraad te benaderen of een 

briefje bij het kruis in de kerk in te vullen. 

 

Bij voorbaat dank! 


