
             
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJINSTEN  

 

Snein 9 jannewaris  

09.30     Online 

Foargonger:    ds. Nicolette Vlaming   

   

 
Snein 16 jannewaris  

09.30     Online 

Foargonger:    Pastor Corry Tigchelaar, Wommels 

         

Snein 23 jannewaris 

09.30   Online       

Foargonger: ds. Inge de Rouwe, Leeuwarden 

 

Snein 30 jannewaris 

09.30 

Foargonger:  ds. Nicolette Vlaming 

      

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 30, 7 jannewaris 2022 

www.kerkeasterein.nl  
    

http://www.kerkeasterein.nl/
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GEDICHT 

 

It jier is om 

alle siden binne skreaun. 

 

Wy sjogge efterom 

wér bin’alle dagen bleaun. 

 

ûnwissens, lok en fertriet 

kamen allegearre foarbij. 

 

In nij jier leit foar ús 

365 lege siden, hagelnij. 

 

Skriuwe se op dyn wize 

genietsje fan de lytse dingen 

folgje dyn hert. 

 

Bliuw dysels 

en sjoch watst wol hast 

Yn plak fan wat net 
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Fan de dûmny 

De start van het nieuwe jaar hadden wij ons persoonlijk wat anders 

voorgesteld… Na de feestdagen zouden wij er even een weekje tussenuit, 

maar werden in die week allebei geveld door het Coronavirus. Ineens 

zaten we in quarantaine mochten we geen boodschappen meer doen en 

kwamen we alleen het huis uit voor een korte wandeling met de hond. 

Inmiddels knap ik weer aardig op en hoop zondag 9 januari weer voor te 

gaan. Zo kijken we weer vooruit naar wat het nieuwe jaar ons allemaal zal 

brengen.  

In ieder geval voor iedereen de beste wensen, gezondheid en liefde voor 

2022. 

Toch wil ik nog even terugkijken op de afgelopen weken.  

De Adventtijd waarin de leiding van de nevendienst iedere zondag weer 

een mooie verwerking had, passend bij al die verhalen waarin mensen 

geroepen werden, zich verwonderden én gehoor gaven aan de roep. 

 

Daarnaast de actie voor het hele dorp met de ‘stâl fan hope en 

langstme’. Een weeklang stond de stal bij de toren van onze kerk. Een 

groot aantal dorpsgenoten gaf gehoor aan de vraag om de kerstbal te 

versieren en er een mooie wens of hoopvolle gedachte in te stoppen. 

Ruim tachtig kerstballen, van de 480 die huis aan huis zijn uitgedeeld, 

vonden en plekje in de stal. Dank daarvoor! 

 

Mooie uitspraken, wensen en gedichtjes lazen we in de online 

kerstnachtviering voor. Samen met muziek van het combo, een prachtig 

kerstverhaal van Helga Develing en het kerstverhaal bij monde van 

dorpsgenoten, was het een afwisselende online viering waar door alle 

betrokkenen met hart en ziel aan is gewerkt. Dank ook daarvoor! 

 

Kerstochtend mocht nog met 50 bezoekers gevierd worden, welke er ook 

waren en met elkaar zongen we veel bekende liederen. Dank aan de 

zanggroep die toch elke keer weer samenkwam om te oefenen. 
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De diensten daarna gingen allemaal weer online en afgelopen zondag op 

2 januari konden we genieten van een dienst die helemaal door de jeugd 

en de jeugdraad is verzorgd. Top dat er weer jonge mensen zijn die er lol 

aan beleven om met techniek en presentaties bezig te zijn! 

We hoorden eigentijdse muziek die aansloot bij het thema: Gelukkig 

nieuwjaar? 

 

En zo zijn we weer bij 

het nieuwe jaar 

aangekomen.  

Een jaar waarin we 

volgens Prediker mogen 

genieten van al het 

goede. Leven met wat in 

onze handen valt, aan 

vreugde en verdriet, 

hoogte- en 

dieptepunten, ziekte en 

gezondheid, succes en 

dingen die niet lukken. 

Bij dit alles wetend dat 

God erbij is en met ons 

meetrekt op onze weg. 

Dat wens ik iedereen 

dan ook van harte toe! 

 

Mede namens Marja hartelijk dank voor alle lieve kerstwensen en – 

kaartjes. We zijn dankbaar voor dit alles en voelen ons echt deel van de 

gemeenschap! 

 

Ds. Nicolette 
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Uit de stal van hoop en verlangen… 

 

 
Foto André Vink 

 

Alle ballen zijn in de pastorie aangekomen. Daar lees ik alle teksten en 

deze wil ik graag met jullie delen. Er zitten zulke mooie tussen! 

Uiteindelijk gaan de ballen weg. Sommigen zijn nog goed leeg te maken 

en die kunnen weer voor een andere activiteit gebruikt gaan worden. 

 

Dat we in 2022 liefdevol en in 

vrijheid mogen leven met elkaar. 

In lichtende verbinding met zijn 

allen. 

 

Hoop is ljocht yn ’t hert 

dat hjoed moed jout en 

krêft foar moarn! 

 

Er zit iets moois in straks en 

later.  

Er zit iets moois in moeten 

smachten. 

Er zit iets moois in heb geduld. 

Ook al moet je lang erop 

wachten. 
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Een kleurrijk 2022 
dat is wat wij iedereen 
toewensen. 
Kijk naar de bloemen, ze komen 
elk jaar terug en houden vol. 
Merk ze op in de tuin, het land of 
in de vaas en put er moed uit. 

 
Hoop is als een ster in de nacht. 

 

Wy winskje lok en 

sûnens foar elkenien.  

Dat nimmen iensum 

hoeft te weasen. 

 

Langstme nei ’n fredich bestean 
wêryn wy der foar elkoar binne en 
gean. 
In freonlike goeie dei tawinskje  
en elkoar temjitte komme  
thûs, op ’t wurk en op ‘e strjitte. 

 

Vrede op aarde. Veroordeel niet. 

Sta open voor jezelf en voor 

anderen 

en zie wat voor moois het kan 

brengen. 

 
Lichtpuntjes. 
Je kunt ze helaas niet kopen, 
maar je kunt ze wel zijn. 
Ik ben er graag eentje voor jou, 
ook al is hij maar klein.  
 
Frede yn dysels en mei elkoar. 
Dat winskje ik elts ta. 
En dat we sûn bliuwe meie, 
Dan sille we in moai 2022 ha. 

Wy sjonge fan frede op ierde. 

Mar frede ûntstiet pas  

as wy frede mei ussels slute. 

En kin mei? Ik it trochjaan. 

 

Lichtpuntje… 

Weet je wat ik zeker weet? 

Dat alle kerstlichtjes, 

groot en klein, 

Dit jaar stuk voor stuk, 

ook speciaal voor jou 

aangestoken zijn! 

 

Behoedzje my God 
ik fertrou op Jo, 
Jo wize de wei nei ’t Libben. 
BY Jo is freugde, freugde yn 
oerfloed. 
Nei Ps. 16: 1, 11 Taizé 

 

Licht in ieders ziel 
brengt liefde tot leven 
harmonie in ons hart 
in deze rust bloeit vrede. 
 

‘FREDE OP IERDE’ 

dat wurdt dreech. 
Sille we mar begjinne mei 

‘FREDE TICHTBY’ ? 

 
God, 
Geef ons licht, 
opdat wij kunnen zien 
of wij op de goede weg zijn.  
 
Dat er voor ons allemaal 
licht in de duisternis mag zijn. 
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In memoriam Aly van der Heide 

Op 7 december overleed Aly van der Heide. Ze woonde samen met haar 

man Jan aan de Singel 2.  

Aly was een lieve, zorgzame en gastvrije vrouw, die veel voor anderen 

over had.  

Op 14 maart 1950 kwam, op de boerderij in Itens, Aly ter wereld als 

tweede famke na haar oudste zus Hannie. Aly ging naar de lagere school 

in Itens. Omdat ze buitenaf woonden kwamen er nooit veel 

vriendinnetjes spelen, dat vond Aly wel jammer.  

Vervolgens ging ze naar de huishoudschool in Sneek om aansluitend in 

een verpleeghuis in Bennebroek intern te gaan wonen en haar opleiding 

te volgen. Later kon ze, met wat hulp van de connecties van haar heit, in 

Wommels in het verpleeghuis aan het werk. Dat was een goede plek 

voor haar en ze werkte er met veel plezier. Ze groeide verder in haar 

werk en werd uiteindelijk onderdirectrice. Dit was een baan die helemaal 

bij Aly paste.  

 

Het dorpsfeest in Easterein was het begin van een relatie die uiteindelijk 

op 1 oktober  1976 uitliep op een huwelijk. In de jaren daarna kregen ze 

samen Gedyke en Wieger-Jan.  

Voor de kinderen was Aly niks te veel. Altijd mochten vriendjes en 

vriendinnetjes komen spelen en ze was altijd thuis om samen te eten 

tussen de middag.  

 

Na 16 mooie jaren aan het Heechiem verhuisde het gezin naar de Singel, 

waar een heerlijk huis stond met een ruime tuin voor de kinderen.  

Van jongs af aan had Aly slechte ogen. Dit maakte haar wereld letterlijk 

klein. Tijdens de vele vakanties zochten ze altijd de ruimte op, de bergen, 

bossen en rivieren. Later kochten ze zelf een schouw waarmee ze heerlijk 

konden varen. Daarnaast knutselde en naaide Aly veel. Een creatieve 

vrouw die graag in de weer was met bloemen en deze dan op de foto 

vastlegde.  

 



 
8 

 

Aly kwam uit een christelijk gezin en vooral bij bijzondere diensten wilde 

Aly naar de kerk. Zingen was haar lust en haar leven en ze zong ook in 

verschillende koren. 

 

Een sterk punt van Aly was dat ze mensen beoordeelde op hun 

binnenkant. Ze was een echt mensenmens. Ze had een groot hart voor 

anderen. Ze was gastvrij en nodigde graag mensen uit, bijvoorbeeld met 

kerst. Ze maakte dan veel eten, het mocht je aan niets ontbreken.  

Goed eten was belangrijk. Want als je goed eet, dan gaat het ook goed 

met je! 

 

Aly, een echt familie mens en ze genoot ook volop van de kleinkinderen.  

Wat ze niet wilde was dat de kinderen zich zorgen maakte om haar. En 

dat was best wel aan de orde toen Aly een aantal jaren geleden ziek 

werd. In al die jaren is ze altijd positief gebleven ondanks alle 

behandelingen. Praten over wat als het niet goed zou gaan, deed ze niet. 

Aly was nog niet klaar met het leven, maar ze kwam uiteindelijk wel in 

het ziekenhuis terecht. Toen er niets meer voor haar gedaan kon worden 

kwam Aly thuis. Haar leven werd rustig en kalm en in het bijzijn van Jan 

en zus Hannie overleed zij. Het was goed zo.  

 

Op 13 december namen we afscheid van haar in een dienst in de 

Martinikerk. We stonden stil bij haar leven aan de hand van Psalm 23, 

waar God als een herder wordt beschreven die mensen naar rustige 

plekken brengt. Aly mocht haar rust vinden en we begeleidden haar naar 

haar laatste rustplaats op de begraafplaats bij onze kerk. Aly is 71 jaar 

geworden. 

We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen veel kracht en moed toe 

om het leven met een lege plek weer op te pakken. 

Wij denken aan allen die ons voorgingen en noemen hun namen met 

dankbaarheid. 

 

Ds. Nicolette Vlaming 
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Fan de tsjerkerie 

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar dat – opnieuw – 

begint met veel onzekerheid. Onzekerheid door de corona.  

Opnieuw kwam er een ‘lockdown’ in Nederland. Als kerkenraad kregen 

we opnieuw het dringende advies om de diensten ‘online’ te houden, 

met alleen enkele medewerkers in de kerk. 

Hoelang dit gaat duren is op het moment van verschijnen van de 

Nijsbrief niet bekend.  

Wij hebben besloten om de komende 3 weken de diensten alleen online 

te houden. Dat zijn de diensten op zondag 9, 16 en 23 januari.  

In de week na 23 januari verschijnt er weer een Nijsbrief en mogelijk 

kunnen wij dan melden dat de deuren van onze Kerk weer open gaan! 

 

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’.  

Laten ook wij vertrouwen hebben in de toekomst.  

Huub Oosterhuis schreef: ‘Van U is de toekomst  -  kome wat komt’.  

Ik hoop dat wij in dit vertrouwen het jaar 2022 kunnen beginnen en in 

vertrouwen gemeente kunnen zijn. 

 

Ik sluit af met de zegen voor het nieuwe jaar van ds. René de Reuver. 

‘De genadige nabijheid van Jezus zegene ons, zodat wij een beetje 

genadig met onszelf en met elkaar kunnen omgaan. 

De liefde van God, onze hemelse Vader, vulle ons hart, hoofd en handen, 

zodat we liefdevol kunnen zijn. 

De nabijheid van de Geest van God geve ons vrede en rust, in het nieuwe 

jaar, Amen.’ 

 

Hartelijke groet,  

Janke Abma-van der Valk. 
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Út de gemeente 

Lokwinsken 

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

 

7 jannewaris 80 jier 

   Dhr. A. Elgersma         

   Easterein 

 

8 jannewaris 79 jier 

   Mefr. A. van Dijk-Idzinga 

   Easterein 

 

 

 

 

 

Wer gyngen de blommen hinne: 

 

12 desimber:   mefr. Afke Stoffelsma-Arema  

   Easterein 

19 desimber: dhr. Sikke de Jong, tydlik adres: 

   Nij Stapert, Wommels 

26 desimber: mefr. Tietsje Zijlstra-Wijngaarden 

   Easterein 

2 jannewaris: dhr. Roel Sijbesma 

   Easterein 

    

 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 26 jannewaris 2022  

Via mail:  predikant@kerkeasterein  
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Fan de diaconie 

 

Collectedoelen januari 2022 

9 januari 2022  

1e collecte:  Jeugdraad 

2e collecte:  Diaconie 

 

16 januari 2022 

1e collecte ondersteuning Gemeenten 

2e collecte:  Reinboge/drukwerk 

 

Toerusting voor werkers in de kerk 

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel 

genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 

actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot 

jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is 

belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt 

de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een 

groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en 

vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 

 

23 januari 2022  

1e collecte:  Diaconie 

2e collecte:  Missionair werk 

 

Kerk in, van en voor het dorp 

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als 

geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De 

Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten 

een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen 

opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en 

voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) 

verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen 

kan ook een kleine groep van betekenis zijn. 
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30 januari 2022  

1e collecte:  Jong Protestant 

2e collecte:  Diaconie 

Interactief aan de slag met de Bijbel 

Elk jaar strijden jongerengroepen uit 

heel Nederland voor de hoogste 

score bij Sirkelslag, een interactief 

bijbelspel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en 

staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een 

bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo 

op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. 

Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 

 

Fan de Tsjerkrintmasters   
 

                                        

Actie Kerkbalans 2022 

Van 15 januari t/m 29 januari is de landelijke jaarlijkse actie kerkbalans. 

Ook de Protestantse Gemeente van 

Easterein e.o. doet hier aan mee. 

De toezeggingen over 2021 zijn voor 100% 

binnengekomen, waarvoor onze hartelijke 

dank. 

Ook dit jaar rekenen we weer op u! 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

Douwe Durk Reitsma 

 

Collectebonnen 

Leden die gebruik maken van collectebonnen kunnen voortaan bij     

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

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

 


