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Collecte: 

1e Kerk/bloemenfonds 

2e 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. 

 

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

Ienfâldich miel 

De wiken foar Peaske kinne jo besjen as in tiid fan tarieding. In grut feest freget om in 

goede tarieding. Dit kin op ferskate wizen. 

Mei ferskeidene bijdragen út de doarps- en tsjerkemienskip is der in témaboekje 

makke rûn: ‘Alles komt goed’ dat helpe kin yn dizze tiid fan tarieden. Ynkoarten falt er 

op de matte. 

In oare wize fan tarieding yn dizze tiid is je fan eat te ûnthâlden. Bijgelyks gjin fleis ite, 

gjin snobbersguod, gjin sosjal media, ensa mear.. 

Ôfsjen fan in waarm miel yn’e wike soe ek in opsje wêze kinne. In ienfâldich miel as 

ferfanger hjir fan. Sop, bôle, tsiis, molke of sûpe. 

DIENSTEN IN DE ADVENTSTIJD: 

27 febr.  Eredienst 

09:30    ds. Arjan Bouman 

 

06 mrt.  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

10:45  Koffiedrinken 

 

09 mrt.  Bidstond 

19:30    ds. Nicolette Vlaming 

 BLOEMENGROET: De blommen 

geane mei in hertlike groet nei;  

Dhr Vollenbroek, de Ljits 8 

Wy winske him sterkte ta. 
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Woansdei 9 maart is der yn de Tsjerne sa’n ienfâldich miel. 

Fanôf 17.45 oere binne jo wolkom en sille we 18.00 oere oan it 

miel. Likernôch 19.00 oere is it ôfrûn. 
 

Elkenien kin hjirnei harren eigen paad fierder ferfolgje; nei gearkomste, sport of oare 

ferplichtingen. 

Of nei de biddeifiering yn de Martinitsjerke om 19.30 oere, wêr’t elkenien fan herte 

útnoege is. 

Jo kinne jo oanmelde foar 7 maart bij Folkje. 

Till: 06-57174338    Mail: folkje1956@hotmail.com 

 

Groetenis fan de diakony.  

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

Eenvoudige broodmaaltijd  

 

De weken voor Pasen kan je zien als een 

voorbereidingstijd. Een groot feest vraagt om een 

goede voorbereiding. Dit kan op verschillende manieren.  

Met diverse bijdragen uit de dorps- en kerkelijke gemeenschap maakten we een 

themaboekje rond ‘Alles komt goed’ en dat kan helpen in die voorbereidingstijd. 

Binnenkort valt het op de mat.  

 

Een andere manier is om iets te laten in die periode. Bijvoorbeeld geen vlees eten, 

niet snoepen, geen social media, etc.  

Afzien van een warme maaltijd in de week kan ook een optie zijn. Een eenvoudige 

maaltijd ter vervanging hiervan. Soep, brood, kaas, (karne-)melk. 

 

Woensdag 9 maart is er in de Tsjerne zo’n sobere maaltijd. 

Vanaf 17.45 uur bent u welkom, om 18.00 uur beginnen we met de 

maaltijd. Deze is rond 19.00 uur afgelopen.  
 

Dit geeft iedereen de ruimte om nog naar vergaderingen, sport of andere 

verplichtingen te gaan.  

Of naar de biddagviering in de Martinikerk om 19.30 uur, waarvoor iedereen van 

harte is uitgenodigd.  

 

U kunt zich aanmelden voor 7 maart bij Folkje. 

Tel: 06-57174338    Mail: folkje1956@hotmail.com 

 

Groeten van de diaconie. 
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Orde van dienst zondag 27 februari 2022 

 

Orgelspel 

 

Voorzang 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken kaarsen 

 

Moment van stilte 

 

Intochtslied 103: 1 en 5 (staande)  

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,  

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,  

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven  

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen  

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem.  

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,  

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Bemoediging en groet  

 

Lied 405: 1 en 4 

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 



 
 

Kyriegebed 

 

Loflied 871: 1, 3 en 4 

1 Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

3 Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

4 Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der engelen in. 

 

Gebed van deze zondag 

 

It kofferke van beppe Setske; aandacht voor de kinderen 

 

Lied voor de kinderen: Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

 

1e Schriftlezing Hosea 6:4-6 (NBV21) 

 

Lied 903:1 

1 Zou ik niet van harte zingen  

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen  

niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven  

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer,  

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd,  

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Uitleg en verkondiging deel I 



 
 

2e Schriftlezing Romeinen 5:1-5 (Frysk) 

 

Uitleg en verkondiging deel II 

 

Orgelspel 

 

Lieten fan leauwe en langstme 159: 1, 2 en 3  

1 Sa't in reahart nei wetter smachtet 

Is myn siel ful langst nei Jo 

Inkels Jo binn’ myn djipst begearen 

Myn oanbidding is foar Jo 

 Refr: Here, Jo binne myn krêft, myn skyld, 

 Oan Jo fertrou ik my ta alhiel. 

 Inkels Jo binn’ myn djipst begearen 

 Myn oanbidding is foar Jo 

 

2 ‘k Haw Jo leaver as goud en sulver, 

Jo allinnich sêdzje my 

Inkeld Jo jouwe wiere freugde, 

o sa kostber binn’ Jo my    Refr:  

 

3 freon en broer wolle Jo my wêze 

mar myn Kening bliuwe Jo. 

Folle mear as fan wa ut wiit ek 

hâld ik, leave Hear, fan Jo    Refr: 

 

Kinderen komen terug in de kerk   

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Slotlied 413: 1 en 3 Grote God, wij loven U 

1 Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 



 
 

3 Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan.

Zending en Zegen 

 

Gezongen Amen 

 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

De passage vrouwen nodigen u van harte uit voor het 

bijwonen van de   

“Wereldgebedsdag viering” op vrijdag 4 

maart, om 19.30 uur. 
 

De liturgie is dit jaar gemaakt door het comité  van Engeland, Wales en Noord 

Ierland. Het thema is: Gods belofte, afgeleid uit de tekst van Jeremia 29: 11 

 

De Bijbeltekst komt uit de tijd van de ballingschap van Israël. Wij kunnen denken aan 

situaties van ballingschap in onze tijd: wanhoop en niet meer weten hoe het leven 

verder moet. Situaties van discriminatie in verschillende vormen komen helaas nog 

elke dag voor. Met de troost van Gods belofte scheppen mensen nieuwe moed om 

door te gaan. 

 

Hier in het koor van de kerk gaan we samen kijken naar de digitale viering die op 

YOUTUBE aangeboden door de landelijke Wereldgebedsdag commissie. 

 

De collecte die dan gehouden wordt is voor de stichting Rit & Rock op de Molukken, 

zij vragen hulp voor een Chr. basisschool en een kinderdagverblijf. 

 

Hartelijk welkom en graag tot ziens op 4 maart om 19.30 uur hier in de kerk! 



 
 

Gebed voor de Oekraïne 

Van het moderamen van de protestantse kerk 

ontvingen wij donderdag het volgende bericht: 

 

De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle 

hevigheid losgebarsten.  

De situatie verandert van minuut tot minuut. Met verbijstering kijken we 

naar de beelden uit Oekraïne. Het Moderamen roept alle protestantse 

gemeenten op tot solidariteit en gebed voor Oekraïne. 

 

De Protestantse Kerk en Kerk in Actie sluiten zich aan bij de oproep van de 

Wereldraad van Kerken om elk gebruik van gewapend geweld in Oekraïne 

te stoppen. Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden 

in deze situatie. “Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke 

oorlogsgeweld."  

 

Ook wordt door de Wereldraad van Kerken opgeroepen tot wereldwijd 

gebed op Aswoensdag, 2 maart. Kerken kunnen ook bij dit moment 

aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de 

situatie in Oekraïne. 

 

Wij willen als kerkelijke gemeente hier graag aan meedoen.  

Daarom is er woensdag 2 maart om 19.30 uur  

een korte gebedsviering in het koor van onze Martinikerk.  

 

We luisteren naar een psalmtekst en muziek, bidden met elkaar en er is 

ruimte om een kaarsje aan te steken.  

De gebedsviering wordt NIET online uitgezonden.  

Iedereen die dit wil kan deze avond bijwonen. Zo willen we onze 

verbondenheid met de bevolking van Oekraïne tonen en onze zorgen over 

de ontstane situatie delen. 

 

Wees welkom! 

 

 

 



 
 

Belangrijke data komende tijd in de kerk: 

 

02 Maart:  Gebed voor de Oekraïne 19:30 

 

04 Maart:  Wereldsgebedsdag  19:30 

 

06 Maart:  Kerkdienst    09:30 

 

09 Maart:  Eenvoudige broodmaaltijd  18:00 (inloop 17:45) 

    (in de Tsjerne) 

 

09 Maart:  Biddagviering    19:30 

 

 

 

 

 

Martinus Muzikale Momentjes: 

 

Zondagmiddag 20 maart 16:30 in de kerk. 

 

Thema: “ Alles komt goed!” 

 

 

Meer info: zie de nijsbrief van 4 maart 
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