
             
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJINSTEN  

 

Snein 12 desimber 09.30 3e Adfint, Hillich Nachtmiel 

Foargonger:    ds. Nicolette Vlaming     

 

Snein 19 desimber 09.30 4e Adfint 

Foargonger:    pastor Geartsje van der Meer 

  

       

Freed 24 desimber 22.00 Krystjûn - Online    

  

Sneon 25 desimber 09.30 Krystmoarn 

Foargonger: ds. Nicolette Vlaming 

  m.m.f. sjonggroep en blazers 

 

Snein 26 desimber 09.30          

Foargonger: ds. G. Pennekamp   

   

Freed 31 desimber 19.30 Aldjiersjûn - Online 

Foargonger:   pastor A.M. Dijkstra van der 

Woude 

 

Snein 2 jannewaris  10.00 ‘Lokkich Nij jier?’ 

 Fersoarge troch de jeugd(rie) 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 29, 10 desimber 2021 

www.kerkeasterein.nl  
    

http://www.kerkeasterein.nl/
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Adfintsgedicht 
    

Gjin wyn tsjin ‘e rúten,   

gjin klop op ‘e doar,  

gjin ljocht fan in lampe, 

gjin fuotstap of spoar, 

gjin dreamen út wurgens, 

gjin spoekegebear, 

mar in ingel en in famke 

en in stim yn har ear; 

 

“O Maria, o Maria, 

Wêz net skrutel foar my,             

mar wêz bliid om Gods geunst,  

want de Hear is mei dy. 

De tiid om de wrâld  

te ferlossen giet oan  

en hjoed wurdsto oansocht 

as mem fan Gods soan. 

Dit bern moat der komme, 

syn ryk is nei-oan: 

de iene wurdt rêden, 

de oare ferdoarn, 

‘t is ein en begjin, 

’t is ûnthjit en gebod, 

 oerwinner en offer, 

 fan dij en fan God” 

 

Gjin lean wurdt har tasein,   

gjin wil fan in man,  

gjin troudei wurdt fêstlein,                

gjin datum of plan.        

Gjinien koe it tinke,     

Maria stimt ta   

en seit tsjin de ingel:   

Myn anwurd is: ja!”  

 
Tekst L. Bell.  

Oersetting Atze Bosch 

 

 

 

Wer gyngen de blommen hinne: 

21 novimber: mefr. Bruinsje Hofstee-Trinks  

   Easterein 

28 novimber: dhr. Gerard van der Goot                   

   Easterein       

5 desimber:  dhr. Douwe Yntema 

   Easterein 
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Fan de dûmny 

Wie had kunnen bedenken dat we voor het tweede jaar op rij een kerst 

met beperkingen zouden hebben. In de zomer hadden we er goede 

moed op dat het allemaal goed zou komen, maar naarmate het weer 

herfstachtiger werd zagen we het steeds wat donkerder in. 

Eerder gemaakte plannen konden (weer) niet doorgaan, soms om 

moedeloos van te worden. 

Zelf merk ik ook dat er momenten zijn dat de rek eruit is. Weer iets 

anders bedenken, weer kijken naar wat er nu nog wel kan. 

We missen de ‘mienskip’ zo, want alle activiteiten die dit gevoel 

versterken en bevorderen vallen steeds weer weg. Wij hopen op en zien 

verlangend uit naar de tijd waarin het allemaal wel weer kan.  

Tot die tijd blijft het zoeken naar wegen en vormen waarin we ons nog 

wel met elkaar kunnen verbinden.  

 

Vorig jaar deelden we in het hele dorp en in de buitengebieden lichtjes 

uit, om het licht te brengen bij elkaar, in elkaars leven, in een wereld  

waar het zo donker is. Het is misschien een mooi idee om dit potje 

tevoorschijn te halen en in huis weer een plekje te geven. 
 

Bij ons staat het lichtje in de gang, bij de voordeur en iedere avond gaat 

het weer aan.  
 

Dit jaar worden doorzichtige, plastic kerstballen huis aan huis  

uitgedeeld. De kinderen van de Foareker krijgen er ook  

allemaal één en voor de kinderen die buiten Easterein op  

school zitten zijn er ballen af te halen bij de pastorie.  

Het idee is dat ieder huishouden haar eigen bal vult met een wens, een 

hoopvolle gedachte, iets waar we naar uitkijken, naar verlangen.  

In de laatste week voor kerst, dus vanaf 20 december,  zal er naast de 

toren van de Martinitsjerke een huisje komen te staan.  

Een soort van stal…  

Een ster zal er boven schijnen, om ons de weg te wijzen.. 
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Wat zou het mooi zijn, wanneer dit een plek wordt waar we iets van onze 

hoop en ons verlangen in deze tijd kunnen achter laten. Waar alle 

kerstballen met hoopvolle gedachten of mooi versierd een plek mogen 

krijgen.  De stal is vrij toegankelijk en er zijn haakjes waar de ballen aan 

kunnen hangen. Je kan binnenlopen en eens kijken wat dorpsgenoten 

hebben gemaakt. Wellicht is ook te lezen waar ze op hopen en naar 

verlangen.  In de kerstnachtviering van 24 december krijgen deze 

hoopvolle verlangens een plek. Met verlangen kijken we uit naar dat 

kerstfeest, het feest van het licht, waar we als kerk en dorp willen stilstaan 

bij de geboorte van een kind dat de wereld verandert. 
 

Doe je ook mee? 
 

Daarnaast zou het fijn zijn wanneer we in deze tijd nog meer oog en oor 

voor elkaar hebben. Er zijn veel mensen in het dorp die alleen zijn of dit 

jaar voor het eerst de kerst zonder partner vieren.  Ook zijn er families 

waar de zorgen groot zijn om kinderen en ouderen omdat de 

gezondheid niet meewerkt.  Waar een leven door ziekte wordt bedreigd 

en families die afscheid moesten nemen van een geliefd mens.   
 

Laten we blijven vragen naar hen, dat ze zich gezien mogen weten, en 

niet vergeten worden. Dat we als dorpsgemeenschap op elkaar 

betrokken blijven en elkaar blijven vasthouden.  

Dan laten wij zien wat kerst werkelijk betekent namelijk dat God in alle 

kwetsbaarheid en menselijkheid naar de wereld kwam in dat pasgeboren 

kind. Dat kind dat in zijn leven ons de weg liet zien naar een wereld die 

er kan komen, waarin mensen omzien naar elkaar, liefdevol zijn, 

lichtdragers en lichtbrengers zijn. 

Dat wens ik ons als dorpsgemeenschap toe! 
 

Gezegende feestdagen gewenst! 
 

De dagen tussen kerst en oud- en nieuw zijn wij even weg. Mocht in die 

periode een predikant nodig zijn, dan kan dit bij de ouderlingen 

aangegeven worden. Zij weten wie ze kunnen vragen.  
 

Ds. Nicolette 
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Fan de tsjerkerie 

Tijdens de diensten op zondag worden de liederen op de schermen 

geprojecteerd. Een enkeling vraagt om een liturgie omdat lezen vanaf 

een scherm problematisch is. In de kerkenraad is besloten om enkele 

liturgieën af te drukken. Deze zullen op de tafel bij de koster liggen.  

Veel liederen staan ook in de liedboeken (fr/nl) voor de kerken, en deze 

liggen klaar op de tafel in de kerk. 
 

De nieuwe coronamaatregelen zijn besproken.  Alweer denk ik dan….. 

opnieuw kunnen activiteiten niet doorgaan. Soms word je er moedeloos 

van. Toch moeten we verder en de schouders er weer onder zetten. Laten 

we vooral naar elkaar om blijven kijken.  

Een kaartje in de brievenbus doen bij een zieke of oudere.  

Een groet als je iemand tegenkomt op straat.  

Een zwaai naar iemand achter het raam.  

Het is maar een klein gebaar maar kan van grote betekenis zijn. Laten 

blijken dat je een ander ‘ziet’. 
 

We zitten midden in de Adventstijd. Een tijd van bezinning, van 

overdenken en van verwachting. De periode van donker op weg naar het 

terugkerende licht. een periode van vertragen en meegaan op het ritme 

van de natuur. En dan komt Kerst, het feest van het licht. 

 

Op weg naar Kerst, 

De ster 

klein teken van 

groot Licht, 

voor 

daar 

waar 

nu nog 

schaduw is. 

Op weg naar het Licht!! 
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Ut namme fan de tsjerkerie goede en waarme krystdagen tawinske.  

Mei een hertlike groet, Janke Abma-van der Valk. 
 

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! 
 

Út de gemeente 

Lokwinsken 

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

 

19 desimber: 78 jier 

   Dhr. G. Dijkstra 

   Easterein 

 

20 desimber: 85 jier 

   Mefr. IJ. Scheltema-Bergsma  

   Makkum 

 

22 desimber: 77 jier 

   Dhr. R. Vellinga                 

    Easterein 

 

Berne: 

2 desimber: Grytsje Janny, famke fan  

   Sjouke en Geartsje Strikwerda-van der Hem 

   Easterein 
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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 
 

Opbrengsten collecten in de maand november 2021  

 

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

volgende bedragen binnengekomen. 

3-11  dankstond, collecte voedselbank   € 291 
 

7-11  1e collecte diaconie     € 89,20 

  collecte Kia Guatamala     € 138,75 
 

14-11 1e collecte drukwerk incl gift    € 71,50 

  2e collecte diaconie     € 60,33 
 

21-11 1e collecte pastoraat     €137,11 

         2e collecte jeugdraad     € 112,42 
 

28-11 1e collecte diaconie     € 71,00 

  2e collecte KIA Moldavie    € 141,91 

 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  
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Vrij te besteden, totaal € 142,50.  

Dit bedrag is 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 december 
 

12 december 2021 – Avondmaal 

1 collecte - Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
 

Een stabiel thuis voor kinderen 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze 

maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje 

in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en 

kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp 

De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel 

gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 

gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. 
 

19 december 2021  

1e collecte – Diaconie 

2e collecte - Adventscollecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 
 

Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n 

zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel 

van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 

in de Kerst- Challenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoor- 

beeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het 

bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich 

verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven 

van vrede mogelijk maakt. 
 

24 december 2021 – Kerstnacht     Leger des Heils 
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25 december 2021  

1e collecte – ZWO 

2e collecte - Kerk in Actie Kinderen in de Knel 
 

Kom op voor kinderen in de knel 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen 

kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op 

uit te huilen en niemand die hen beschermt. 

Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze 

kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze 

kerstcollecte! In de loop van 2021 maken we via de website en op andere 

manieren bekend welk kinderproject het meest urgent is. 
 

26 december 2021  

1e collecte – Diaconie 

2e collecte - Kerk - bloemenfonds 
 

31 december 2021 

Jeugdraad tbv oliebollendienst van 2 januari 2022 
 

2 januari 2022 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte - Onderhoudsfonds 
 

Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden (CBB) 

Kent u iemand die moeite heeft met lezen? Wijs hem of haar dan op het 

lezen in passende leesvormen zoals grootletter, braille, gesproken of 

digitaal. Of u nu een boek, roman, krant of tijdschrift zoekt, de CBB   (Chr. 

Bibliotheek voor blinden en slechtzienden) maakt allerlei lectuur 

beschikbaar voor iedereen met een leesbeperking. Ook Friestalige!  

De CBB heeft consulenten die persoonlijke ondersteuning kunnen 

bieden, bijvoorbeeld met uitleg over daisy-apparaten, of die een 

presentatie kunnen verzorgen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice: 

klantenservice@cbb.nl of 0341 56 54 77. WWW.CBB.NL 
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Fan de Tsjerkrintmasters   
 

Actie Kerkbalans 

Eerder dit jaar hebben wij jullie benaderd voor een 

toezegging over de actie Kerkbalans.  

Velen hebben de toezeggingen al geregeld en 

overgemaakt. Voor een enkeling is dit schrijven even een reminder van: 

“o ja dat moet ik nog even regelen!”. Vandaar dit bericht in de Nijsbrief 

vanuit het college van kerkrentmeesters. 
 

Begin januari doen wij weer mee met de landelijke actie kerkbalans 2022. 

Deze wordt  gehouden in de week van 15 januari t/m 29 januari. 
 

Namens het college van kerkrentmeesters,                                                  

Stefan van Krimpen, Leo Slooter, Doede Kooistra,                                                   

Andries Veenstra en Douwe Reitsma. 

                                        

Leden die gebruik maken van collectebonnen kunnen voortaan bij     

Jelle Brouwer terecht. Per heden heeft Jelle dit in beheer.  

Zijn adres is: Koaifinne 4 Easterein. 0515-332269. 
 

                                          * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Martinus Muzikale Momentjes 

In het voorjaar maakten we twee uitzendingen en daarop werd erg 

enthousiast gereageerd. Zodoende wordt op zondagmiddag 19 

december om 16.30 de derde uitzending gemaakt. 

Deze staat in het teken van advent/kerst.  

Iedereen die een verzoeknummer(s) heeft en/of een mooi gedicht of 

stukje over Advent, kan dit doorgeven aan:  

André Vink, koster@kerkeasterein.nl  

of gewoon een appje naar 06-25497928.  

Maar een briefje op zondagmorgen mag natuurlijk ook. 
 

Graag doorgeven voor 15 december en alvast bedankt. 
 

Nicolette en André 

mailto:koster@kerkeasterein.nl
https://kerkbalans.nl/
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Efkes diele  
Tydlik adres fan dhr. Sikke de Jong: 

Nij Stapert Wommels 

 

 

Beste nieuw ingekomen dorpsgenoot/ dorpsgenoten, 

 

Van harte welkom in ons mooie dorp Easterein! 

De Martinikerk staat in het midden van het dorp en daarom heten we u 

als kerkelijke gemeente ook van harte welkom. We hopen dat u eens de 

karakteristieke kerk van binnen komt bekijken. Natuurlijk bent u van 

harte uitgenodigd voor de diensten op zondagmorgen.  

 

Als u lid bent van een kerkelijke gemeente dan wordt dit doorgegeven 

aan onze ledenadministratie. Dit kan soms echter lang duren voordat wij 

hier bericht van krijgen. Daarom zijn wij zo vrij om te vragen of u de 

onderstaande gegevens alvast aan ons wilt doorgeven.  

Ook kunnen de gemeenteleden /lidmaten met dit formulier een 

eventuele wijziging voor de ledenadministratie doorgeven.  

 

Naam en adres:                                                                                                                                                                                        

Telefoonnummer: 

Emailadres:                                                                                                                                               

Geboortedatum en – plaats:  

Belijdend lid + datum belijdenis / geboortelid / meegeregistreerd lid                                                                                                                                                                            

(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)    

Gehuwd + trouwdatum / Geregistreerd partnerschap + datum /                                                                                                                                        

Samenwonend + datum:                                                                                                                                              

(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)  
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Ook horen we graag (in verband met de nieuwe AVG-wet) of u het op 

prijs stelt om in de Nijsbrief genoemd te worden.  

Indien u hierin toestemt, dan worden de verjaardagen boven de 75 jaar 

en jubilea gepubliceerd in de Nijsbrief.  

Ziekte, ziekenhuisopname, operatie e.d. worden alleen met toestemming 

van de persoon zelf meegedeeld. 

 

Naam:             

wil wel / niet in de Nijsbrief worden genoemd.  

(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)  

 

Deze brief kan ingeleverd worden bij de scriba, B. Tacoma-Veenstra 

Wynserdyk 10 8734 GG Easterein, scriba@kerkeasterein.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 5 jannewaris 2022  

Via mail:  predikant@kerkeasterein  

mailto:scriba@kerkeasterein.nl

