
             
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJINSTEN  

 

Snein 30 jannewaris 

09.30 

Foargonger:  ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 6 febrewaris 

09.30 

Foargonger:  ds. G. Wessels út Stiens 

 

Snein 13 febrewaris  

09.30  Hillich Nachmiel 

Foargonger: ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 20 febrewaris 

09.30 

Foargonger: ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 27 febrewaris 

09.30 

Foargonger:  ds. Arjan Bouman út Ureterp 
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Foar beskôging 
 

 
Ein ferline jier hat it Skjippefolk readboarstkes makke. In fleurich 

túnfûgeltsje. Se gongen allegear mei sa’n fûgeltsje nei hûs ta. En dan mar 

hoopje dat se moai sjonge. Op de winterfair yn Bolswert kocht in frou 

sa’n readboarstke fan ús. It readboarstke soe by de foto fan har man 

stean as oantinken want hy wie in fûgeltsjeman. Prachtich toch? 

In oare kear toen we yn de tún oan de gong wienen en hast klear om 

alles op te romjen wat kaan dér oanfleanen…. Ja in readboarstke. Dat 

slutte de middei wer goed ôf. Slaan ik it Lieteboek iepen en dan kom ik 

dit ferske tsjin as ôfsluting fan de tsjerkerie gearkomst. 

 

As alle minsken fûgels 

(readboarstkes) dreame  

Mei wite fearren fan satyn  

Of bloeisel pracht oan wetter 

streamen  

Set dan moarn de frede yn? 

 

As alle minsken taarten bakke  

En dûnsje by de tamboeryn, 

As alle minsken oarloch stake  

Set dan moarn de frede yn? 

 

As alle minsken huzen bouwe  

Mei blommetunen en jasmyn  

En libje yn it folst fertrouwen, 

Set dan moarn de frede yn? 

 

As alle minsken God begroetsje  

En diele mei inoar brea en wyn, 

As alle minsken Jezus moatsje  

Set dan moarn de frede yn? 

 

Jet en Douwe 
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Fan de dûmny 
We hebben de feestdagen in december nog maar net achter de rug, lijkt 

het wel. En na deze Nijsbrief gaat de blik weer vooruit op het volgende 

feest namelijk Pasen! 

Alle feesten vragen een periode van voorbereiden en aan het Paasfeest 

gaat de veertigdagentijd vooraf als voorbereidingstijd. Deze periode 

begint op Aswoensdag, de woensdag na het carnaval, en eindigt met het 

feest van Pasen.  

Vanuit de landelijke kerk en via Petrus worden verschillende boekjes 

uitgegeven waarin voor iedere dag een mooie tekst of gedicht staat.  

Een leuk recept om eens uit te proberen, een knutselwerkje, een puzzel 

en ga zo maar door. 

Nu leek het ons een leuk plan om als dorp zo’n boekje samen te stellen. 

Iedereen kan een bijdrage inleveren en zo vullen we met elkaar een 

boekje, dat dan bij alle inwoners van Easterein in de brievenbus komt in 

de eerste week van maart.  

Het thema voor het boekje is  ‘Alles komt goed’. Dat thema staat ook 

centraal bij Kerk in Actie.  

We zeggen het wel eens tegen elkaar als het even tegen zit of dingen 

niet zo goed lukken, het komt goed! In de twee jaren dat Covid ons leven 

sterk bepaalt zeggen we ook tegen elkaar: het komt goed!  

Zo willen we ook geloven dát het allemaal goedkomt maar het kan 

goedkoop klinken, omdat er steeds dingen niet goed gaan.  

Ik kan en wil niet anders dan geloven dát het goed komt! Ik geloof in een 

God die beloofd heeft dat Hij er altijd is, of het leven nu flink tegen zit of 

wanneer het allemaal goed gaat. Hoe dat voor een ander werkt kan ik 

niet zeggen, alleen hoop ik dat we de moed niet verliezen en hoop 

houden op een andere tijd.  

Waar we elkaar als mens recht doen, naar elkaar luisteren zonder 

vooroordelen en er willen zijn voor anderen.  
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Voor mij is dat de wereld waar ik naar uitkijk, je kan het ook Gods 

koninkrijk noemen. Soms is er al iets zichtbaar van die wereld. Om het 

met de woorden van Huub Oosterhuis te zeggen: Zien, soms even!  

Ik wil me daarvoor inzetten zodat ik durf te zeggen: ‘Alles komt goed’! 

Nu is dus de vraag: Doe je mee? 

Heb je een mooie tekst die iets zegt over het thema ‘Alles komt goed’, 

een gedicht, een bijbeltekst, een lied, een verhaal, een afbeelding, of iets 

creatiefs, lever het in!  

De ruimte die iedere bijdrage maximaal kan innemen is een pagina op 

A5 formaat. Dat zijn zo’n 250 woorden 

en eventueel een afbeelding.  

We hebben in totaal zo’n 46 bijdrages 

nodig om het boekje te vullen!  

Inleveren vóór 14 februari op 

onderstaand adres:  

Mailadres: predikant@kerkeasterein.nl of 

Populiereleane 9 

Ds. Nicolette 

 

Fan de tsjerkerie 

Allereerst zijn wij blij dat de coronamaatregelen zijn verruimd. Vanaf 

komende zondag 30 januari is een ieder weer van harte welkom bij de 

zondagse viering. De deuren staan weer open!  

Er gelden wel de algemene maatregen: mondkapje dragen bij 

binnenkomst en vertrek, handen ontsmetten en 1,5 meter afstand 

bewaren.  

Ook de activiteiten mogen weer worden opgestart. Ook hierbij gelden de 

algemene coronamaatregelen. Voor de activiteiten welke bij iemand 

thuis plaatsvinden vragen wij ook om met de algemene maatregelen 

rekening te houden. Thuis mag je 4 gasten ontvangen. Het is ook 

mogelijk om de activiteit te verplaatsen naar de kerk. Dan graag contact 

opnemen met de kerkrentmeesters of iemand anders van de kerkenraad. 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
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Ook zijn wij blij om te kunnen melden dat onze predikant Nicolette 

Vlaming haar werkzaamheden op 1 februari weer volledig zal hervatten.  

In de kerkenraad van 13 januari is besloten dat wij verder gaan met ‘De 

Nijsbrief’. Jarenlang was ‘De Reinbôge’ het kerkblad van de PG Easterein. 

Met de komst van corona was er behoefte om snel nieuws te melden aan 

de gemeente. Zo ontstond ‘De Nijsbrief’. Ook op deze plek wil ik Janny 

Strikwerda, Ineke Duipmans, Koos Plantinga en Catharina Veenstra-

Jansen bedanken voor hun werk voor ‘De Reinbôge’.  

Wat blijft is de oproep aan gemeenteleden om een bijdrage te leveren 

aan het kerkblad.  Heb je een mooi gedicht, verhaal, knutsel of kleurplaat, 

dan is kopij van harte welkom.  

We gaan het voorjaar tegemoet, je hoort al meer de vogels zingen. Erg 

fijn om naar te luisteren! 

 

Liefdevolle God, 

Dank U voor woorden op mijn lippen die ik zingen mag. 

Dank U voor de liederen in mijn hart die ik uiten mag. 

 

Ik dank U voor het zingen dat ik zo graag doe. 

Ik dank U dat ik me de woorden kan herinneren, die vallen me zo toe. 

 

Dank U dat ik liederen mocht leren, al was ik misschien nog klein. 

Dank U dat die woorden mijn leven zijn meegegaan,  

al was mijn geloof soms klein. 

 

Ik wil U van harte zingen, dat doe ik nu zo graag. 

Ik wil U loven en prijzen, mijn zingen is voor U. 

  

Amen           Tim van Iersel 

 

 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad, Janke Abma-van der Valk 

  

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=33a08b310c&e=1d6e3194b8
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Út de gemeente 

Op de hoogte blijven van elkaar en met elkaar meeleven is best lastig 

omdat we elkaar minder zien en spreken, of omdat niet alles bekend is of 

niet gepubliceerd mag worden in verband met de privacy. 

Verschillende gemeenteleden hebben korter of langer in het ziekenhuis 

gelegen, ondergingen een operatie of een behandeling, zijn aan het 

herstellen of moeten elders revalideren.  

Hoe je het ook wendt of keert, van het een op het andere moment ben je 

patiënt omdat er iets met je gezondheid is.  

Anderen merken misschien dat de ziekte verder voortschrijdt en de 

krachten minder worden. Weer anderen moesten afscheid nemen van 

een geliefde of van een vertrouwde woonplek.  

Gebeurtenissen die met verdriet en zorgen gepaard gaan. 

Als gemeente proberen we om te zien naar al die mensen die een goed 

en vriendelijk woord, een troostende arm, een stuk meeleven kunnen 

gebruiken.  

Soms is het een bezoekje, een attentie, een kaart, een blik.  

Voor allen geldt dat we hen in onze gebeden voor God mogen brengen, 

omdat Hij ons leven draagt. 

 

Ds. Nicolette 

 

Lokwinsken 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei yn febrewaris en maart  hope te 

fieren. 

 

7 febrewaris 80 jier  mefr. A.M.Dijkstra-van der Woude 

      Itens 

 

9 febrewaris 93 jier  mefr. S. Stilma-Boschma 

      Wommels 

 

14 febrewaris 82 jier  dhr. S. Kooistra 

      Easterein 
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17 febrewaris 79 jier  mefr. G. Harkema-Strikwerda 

      Easterein 

 

20 febrewaris 82 jier  mefr. A. Kingma-Bonnema 

      Easterein 

 

21 febrewaris 84 jier  mefr. C.H.S.E. Mulder-Hofstede 

      Easterein 

 

21 febrewaris 80 jier  dhr. T. Dijkstra  

      Itens 

 

28 febrewaris 91 jier  mefr. Y. van der Brug-Koopmans 

      Bolsward 

 

1 maart  75 jier  dhr. W. Rienstra 

      Easterein 

 

4 maart  75 jier  mefr. D. van der Eems-de Haan 

      Easterein 

 

5 maart  80 jier  dhr. B. Jellema 

      Easterein 

 

6 maart  81 jier  dhr. J. de Jong  

      Easterein 
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Wer gyngen de blommen hinne: 

9 jannewaris:   dhr. Jan van der Heide 

   Easterein 

16 jannewaris:  mefr. Geartsje Haitsma-Plantinga 

   Easterein 

23 jannewaris:  mefr. Jannie van Beem-Doorduin 

   Easterein 

    

Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand december 2021  

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

volgende bedragen binnengekomen: 

 

5-12   1e collecte KIA Rwanda       € 98  

  2e collecte Jeugdraad       € 66,50 

 

12-12 1 collecte (avondmaal)  

  KIA binnenlands diaconaat      € 218,90 

 

19-12 1e diaconie         € 69,70 

  2e collecte jong protestant      € 66,90 

 

24-12 Kerstnacht (online dienst),  

  Leger des heils        € 37 

 

25-12 1e collecte ZWO        € 127,50 

  2e collecte kinderen in de knel     € 122,20 

 

26-12 Online dienst:  

  Diaconie          € 5  

  Bloemenfonds         € 5 

 

31-12 Online dienst: t.b.v. oliebollendienst op 2-1   € 10 
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De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Vrij te besteden, totaal € 159,50.  

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 februari 2022 

 

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. 

 

6 februari 2022  

1e collecte: Tsjerne (jeugdwerk) 

2e collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaat Oegana 

 

Goed boeren in een lastig klimaat 

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer 

droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg 
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voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en 

boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze 

krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je 

met droogte-bestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen 

te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het 

klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. 

 

13 februari 2022  

1 collecte: Kerk in Actie:      Noodhulp Nepal 

 

Meer werkgelegenheid voor jongeren 

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar 

India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden 

erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel 

van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert 

in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen 

omgeving een mens-waardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren 

krijgen een landbouwtraining of vak-opleiding en een stageplek en 

coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of 

werkgevers. 

 

20 februari 2022  

1e collecte: ZWO commissie 

2e collecte: Diaconie 

 

27 februari 2022  

1e collecte: Bloemenfonds 

2e collecte: Diaconie 

 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 

55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 
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Bijbelse sudoku 

 

 

Iets nieuws in de Nijsbrief! Een Bijbelse sudoku. Eerst een korte uitleg. 

Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier boven staat. 

Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. Die 

vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse 

vragen een plaats te geven in het schema.  

Het beantwoorden van de hierna volgende Bijbelse vragen levert een 

getal van 1 t/m 9 op.  

Bij elke vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden 

getal invullen. (bijv. A1, C9, H3) 

Als u het antwoord niet weet en het wilt opzoeken in de bijbel staan bij 
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iedere vraag verwijzingen naar tekstplaatsen gegeven. 

Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, kunt u de sudoku 

verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 1 t/m 9 in elke 

horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema van 3x3 te 

zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt. 

Heel veel succes! 

 

Puzzel 1 

Voor E2, G6 en A4 

Hoeveel gouden lampenstandaards worden genoemd in Openbaring 1: 

20? 

Voor A2, E1, G3, B5 en H9 

Hoeveel jonge mannen weigerden de koninklijke spijzen te eten? (Daniel 

1: 11-12) 

Voor B1, F5, A6 en I7 

Hoeveel verzen telt Psalm 100? 

Voor C2, E5, D7 en A8 

Hoeveel denarie gaf de barmhartige Samaritaan aan de eigenaar? (Lucas 

10:35) 

Voor C1, I2, D4, A5, B8 en F9 

In welke van de tien plagen die Egypte teisterden, kwamen de 

sprinkhanen? (Exodus 7: 14-10:4) 

Voor B3 en H7 

Hoeveel vrienden kwamen Job in het begin troosten? (Job 2: 11) 

Voor H2, I4, F6 en B7 

Hoeveel vingers aan elke hand had de vechtjas in 2 Samuel 21:20? 

Voor I1, B4, H5, D6 en C9 

Hoeveel schapen dwaalden er af in Matteus 18: 10-14? 

Voor F1, E4, H8 

Hoeveel stieren moesten op de vijfde dag van de zevende maand 

geofferd worden? (Numeri 29: 26) 
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Efkes Diele 
 

Cursus Leven uit de Bron  

Leven uit de Bron, groeien in je geloof vanuit de drievoudige kern:  

  

  Hart voor de Heer   

  Zelf drinken uit de Bron en bouwen aan een    

 persoonlijke relatie met God 

 

 Hart voor elkaar  

 Samen drinken als Zijn leerlingen uit de Bron  

  en omzien naar elkaar. 

Hart voor de wereld 

Anderen laten drinken uit de Bron  

en zo missionaire gemeente zijn 

 

Vanuit de stichting biedt ‘Leven uit de Bron’ een basiscursus 

Bronproeverijen. Daarin wordt vruchtbaar Bijbellezen geoefend.  

Het is een toegankelijke cursus voor alle gemeenteleden en gaat over 

geloven, hopen en liefhebben.  

Mensen kunnen in kleine groepen deze volgen.  

Ds. Marius Noorloos en ds. Jelle de Kok zijn de toerusters van deze 

digitale training.  

De training is gefinancierd door de stichting en kan daarom gratis online 

aangeboden worden. 

 

Namens Leven uit de Bron 

Ds. Jelle de Kok toeruster en trainer tel:0625524481 

Mail: info@levenuitdebron.nl    

Website: www.levenuitdebron.nl 

  

tel:0625524481
mailto:info@levenuitdebron.nl
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Nij adres 

Tiisdei, 25 jannewaris, ferhúzje ik nei Wommels, nei de S. De Vlasstrjitte 

25, in oanleunwenning.  

Nei myn fal op 1 desimber ha ik besluten dat ik de prachtige tiid oan de 

Van Eysingaleane achter my litte moat. 

Ik hoopje op in noch moai tiidrek yn Wommels, tusken de Eastereinders 

oan de De Vlasstrjitte. 

        Hertlike groetnis, Sikke de Jong 

Tydlik adres 

Hilbrand Drost 

Bloemkamp, afd. Goudsbloem, kamer 15 

Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward 

 

Leesrooster NBG 

vr 28 jan Jesaja 45:8-13 Het werk van zijn handen 

za 29 jan Lucas 4:1-13 Het Woord beschermt 

zo 30 jan Lucas 4:14-30 Het Woord irriteert 

ma 31 jan Lucas 4:31-44 Het Woord geneest 

di 1 feb Psalm 9 God beschikt 

wo 2 feb Jesaja 45:14-19 Israël als voorbeeld 

do 3 feb Jesaja 45:20-25 Alleen bij de HEER 

vr 4 feb Jesaja 46:1-13 god vs. God 

za 5 feb Psalm 48 Zo is God 

zo 6 feb Lucas 5:1-11 Goede vangst 

ma 7 feb Lucas 5:12-16 Aangeraakt 

di 8 feb Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving! 

wo 9 feb Lucas 5:27-39 Oud en nieuw 

do 10 feb Psalm 1 Als een boom 

vr 11 feb Jesaja 47:1-15 De rollen zijn omgedraaid 

za 12 feb Jesaja 48:1-11 IJzer en brons, geen zilver 
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zo 13 feb Jesaja 48:12-22 De HEER roept 

ma 14 feb Jesaja 49:1-7 Het verborgene zichtbaar gemaakt 

di 15 feb Jesaja 49:8-13 Goede reis 

wo 16 feb Jesaja 49:14-26 Ik vergeet jou nooit 

do 17 feb Psalm 3 Al ga ik door een dal ... 

vr 18 feb Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust 

za 19 feb Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus 

zo 20 feb Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 

ma 21 feb Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet 

zien 

di 22 feb Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde 

wo 23 feb Lucas 7:11-17 Opwekking 

do 24 feb Amos 1:1-10 Misdaad op misdaad 

vr 25 feb Amos 1:11–2:5 Ook Juda zal in vlammen opgaan 

za 26 feb Amos 2:6-16 Ondankbaar Israël 

zo 27 feb Amos 3:1-8 Oorzaak - gevolg 

ma 28 feb Amos 3:9–4:3 Wat is te redden uit de muil van een 

leeuw? 

di 1 mrt Amos 4:4-13 Ondanks alles 

wo 2 mrt Amos 5:1-9 Aswoensdag - Zoek Mij en leef! 

do 3 mrt Johannes  

11:1-27 

Het geloof geeft leven 

vr 4 mrt Johannes 

11:28-44 

De dode komt tevoorschijn 

za 5 mrt Johannes 

11:45-57 

Iedereen kijkt uit naar Jezus 

zo 6 mrt Johannes  

12: 1-11 

Lazarus weer in gevaar 
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Foar op’e wurklist 

 

Donderdag 3 februari 

10.00 uur 

Koffieochtend 

Sacristie 

 

Donderdag 10 februari 

10.00 uur 

Martinikring 

De Vermaning in Itens 

 

19.30 uur 

20 ++ 

In de kerk 

 

Woensdag 16 februari 

20.00 uur 

Net te Dreech 

Locatie nog onbekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 24 februari 

19.30 uur 

Kerkenraad 

Martinitsjerke 

 

Maandag 28 februari 

14.30 uur 

70 plus 

Sacristie 

 

Donderdag 3 maart 

10.00 uur 

Koffieochtend 

Sacristie 

 

19.30 uur 

Bijbelkring 

Sacristie 

 

 
 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 2 maart 2022  

Via mail:  Nijsbrief@kerkeasterein.nl 


