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Foarwurd 
 

 

Maitiid yn ’t lân 

 

De maitiid is yn ’t lân en alles komt ta groei 

betide foarjiersblommen steane al yn bloei 
 

In dikke giele tekken 

fan tûzen en noch ien 

pronkjende hynsteblommen 

in lust foar ’t each fan eltsenien 
 

Pinkster- en bûterblommen 

binne yn’e knop al moai 

en ’t piipkrûd yn’e berm 

kaam rimpen yn syn folle toai 
 

Koweblomkes, leaf en freonlik 

kypje eigenwiis de romte yn 

de soerstâl heechop groeiend 

sjochst oeral tuskenyn 
 

Giele barchjeblommen 

healwei wâl en wyk 

en ’t wetter koel en dreamend 

noch safolle planten ryk 
 

’t Makket bliid en fleurich 

wy gean dan ’t fjild wer yn 

de kjeld foargoed fergetten 

by sêfte wyn en sinneskyn 
 

Dan is it echt wer maitiid foar minske, bist en blom 

it is en bliuwt in wûnder, elts jier komt it werom. 

 

Wieke de Boer- Hiemstra 
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Meienoar fiere 

De viering van zondag 15 mei is voorbereid en wordt verzorgd door een 

groep jongvolwassenen. Het thema is ‘Dankbaarheid’. De dagelijkse dingen 

vragen veel van iedereen en je neemt niet altijd de tijd om stil te staan bij 

al het goede dat in je leven is. We willen op zoek gaan naar de grote maar 

ook de kleine dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn en we horen wat 

de bijbel daarover heeft te zeggen. 

Geen liederen uit het liedboek deze morgen, wel mooie liederen om mee 

te zingen. Een korte overdenking en we worden meegenomen in een 

geleide meditatie rond dankbaarheid welke door Petra Yntema vanuit 

Mexico wordt verzorgd. 

Een uur van samen-zijn en dankbaar zijn! Wees welkom! 

Een week later op zondag 22 mei is er weer een feestelijke doopdienst 

waarin Jelle Sietze, zoon van Sjouke Schilstra en Lysbet Schilstra-Bakker en 

Sare Janne Marijn de Haan, dochter van Amarins de Haan gedoopt zullen 

worden.  

Enkele blazers van Wilhelmina zorgen voor een extra feestelijk karakter.  

Vier je mee? 

 

In memoriam Ytje Scheltema-Bergsma  

Ytje is berne yn Wolsum op 20 desimber 1936 en wie it iennichste bern fan 

heit Jacob en mem Sjoukje. Se wie noch net sa âld toen ze ferhûzen nei 

Easterein. Der spile har libben him ôf, der gong se nei de legere skoalle en 

letter nei de kweekskoalle foar beukers yn Snits. Der learde se een 

klasgenoat kinnen, dy har útnoege om ienris by har thús te kommen yn 

Arum. En der trof se Sikke Scheltema ek út Arum. Se waarden fereale op 

elkoar. 

Se slagge net foar de kweekskoalle, dus moast se wurkje en dat die se twa 

jier lang by een mevrouw yn Ljouwert. Mar ek yn dizze tiid kaam har heit 

op jonge leaftiid te ferstjêrren.  

Se troude mei Sikke, dy kapitein wie op de lytse handelsfeart. Se gongen as 

een troud stel by Ytje haar mem yn wenjen. Der waarden een jongen en 

twa famkes berne. Alles gie goed, want letter kochten se de âld skoalle oan 

it Skilplein yn Easterein. Ytje hâlde fan muzyk, ja alles draaide om muzyk. Se 

wie wei fan de Mattheus Passion. Sels wie se reserve oargalist fan de 
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Martinitsjerke yn it doarp. Se hat de leafde fan de muzyk troch joun oan 

har bern. Yn 2010 liet Sikke een bungalow bouwe oan de Hofsleane yn 

Easterein. Der ha se noch 12 jier noflik wenne.  

Ytje waard fysyk ôfhinklik fan soarch en yn april 2021 ferhûzen se nei it 

wensoarchsintrum Avondrust yn Makkum. 

Ofrûne 8 april 2022, twadde peaskedei, stoar Ytje yn de leeftiid fan 85 jier. 

God helle har thús. yn de routsjinst hawwe we Psalm 139 lêzen. Dat God 

elkenien kin, ek Ytje fanôf it earste begjin, fan bûten en fan binnen. God kin 

har freugde’s en fertried, mar no mei se foar altiid rêste yn Syn Ivichheid. 

 

Skreaun troch C. Hoekstra-Baarda 

 

Fan de dûmny 

 

Terugblik 

Inmiddels is het begin mei en de vieringen in de Stille Week liggen al weer 

even achter ons.  

Het begon met de viering op Palmzondag met de intocht van de 

Palmpaasstokken. Op de donderdag ervoor knutselden we met de 

kinderen van school de stokken en op zondag kwam het broodhaantje 

erop! Wat een feest om ze te zien binnenkomen. En verschillende 

leerkrachten in de kerk aanwezig of actief betrokken bij de lezing. Een 

mooie eerste stap om als school en kerk iets samen te doen! Dankbaar 

voor wat er kan! 

Het was bijzonder om op Witte Donderdag, gezeten rond de tafel, brood 

te laten rondgaan en de wijn uit te delen. Ik ervaarde zelf een grote 

verbondenheid op die avond.  

Op Goede Vrijdag doofde de Paaskaars als teken van de dood van Jezus 

aan het kruis. De stilte was voelbaar. 

Paasmorgen begon voor sommige mensen al in alle vroegte en zij zagen 

de zon opkomen. We konden elkaar begroeten bij het Paasontbijt. Eindelijk 

kon het weer!  

In een ontspannen en gezellige sfeer begonnen we aan de feestelijke 

dienst. Qlassy zong over Jezus die is Opgestaan, de dood is dood! En 

onder de laatste klanken kwam het Licht van Christus weer de kerk in! 
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Halleluja! Hij is opgestaan!  

Wederom veel kinderen in de kerk want we wilden er allemaal bij zijn toen 

Bauke en Jorrit gedoopt werden. Het water vloeide rijkelijk en de twee 

mannen lieten het gebeuren. 

Fijn dat het nu weer kon in het midden van de gemeente in een volle kerk 

en uit volle borst samen zingen! 

Dank aan alle mensen die het mogelijk maakten dat het allemaal zo kon in 

die week. 

 

Vooruitblik 

Inmiddels zijn de twee eerste zondagen na Pasen weer voorbij en de 

verhalen waarin de Opgestane zich liet zien aan zijn vrienden mochten we 

horen.  

Nu gaan we weer op weg naar Hemelvaart en Pinksteren, de laatste twee 

kerkelijke feesten van dit kerkelijk jaar 

 

Dauwtrappen Hemelvaartsdag 

Vorig jaar was de eerste editie van het dauwtrappen en gingen we met zes 

personen op Hemelvaartsdag in alle vroegte met elkaar een stuk fietsen. 

Het was mooi om zo in alle vroegte door het mooie land te fietsen.  

Donderdagochtend 26 mei gaan we er weer voor! 

We vertrekken om 7.15 uur vanaf de pastorie met de fiets voor een mooie 

fietstocht van zo’n 20 kilometer door onze prachtige omgeving. We fietsen 

op het gemak en zullen onderweg nog even stoppen om uiteindelijk rond 

de klok van 9.00 uur weer terug in Easterein te zijn. In de kerk drinken we 

nog een bakje koffie en om 9.30 uur begint dan de dienst. 

Wie wil meefietsen kan zich even aanmelden voor 20 mei via nummer 06-

14454766 of via de mail: predikant@kerkeasterein.nl Dan weten we met 

hoeveel mensen we op pad gaan. 
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Afwezigheid predikant 

Van maandag 16 tot en met woensdag 18 mei ben ik afwezig in verband 

met de derde week van de leergang ‘Zorg voor de Ziel’ in de abdij van 

Berne in Heeswijk-Dinther.  

Mocht een predikant nodig zijn, dan kan dit via de scriba geregeld worden.  

Meeleven 

Als kerkelijke gemeente doen we ons best om met iedereen mee te leven 

waar vreugde en verdriet is, gemis van een geliefde of gezondheid die te 

wensen overlaat. 

Laat het weten wanneer er iets aan de hand is en een bezoekje gewenst is. 

Mijn telefoonnummer is 06-14454766. 

Zo in verschillende gesprekken komt mij ter ore dat er in de gemeente bij 

meer mensen zorgen zijn rondom hun gezondheid. Namen kunnen niet 

meer zomaar gepubliceerd worden, helaas… We wensen hen sterkte en 

bidden hen de kracht toe van de Allerhoogste.  

 

Vrede en alle goeds! 

Ds. Nicolette 
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Fan de tsjerkerie 

 

 

         Utnoeging                                                        

      foar de Finansjele Gemeentejûn   

       

               tongersdei 12 maaie 2022 om 19.30 oere 

              yn de Martini-tsjerke yn Easterein   
          

 

Ynrin, mei kofje/tee 

 

Wurklist ( 19.30 oere) 

  1.  Iepening troch foarsitter Janke Abma-van der Valk 

  2.  Meidielings,   oanpassing  `Plaatselijke regeling`. 

  3.  Fêststellen fan de wurklist  

  4.  Jierrekken oer 2021   troch dhr. W. Twijnstra  

  5.  Mooglikheid ta it stellen fan fragen oer de jierrekken. 

  6.   ……………………………… 

  7.   Skoft 

   8.   Sjoukje Heins-Scheltema fertelt oer har wurk as musyktherapeute. 

    9  Omfreegjen 

  10. Slúten mei liet 247:1,3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------      

 

OPM. Snein 1  en 8 maaie lizze eksemplaren fan it finansjele oersjoch by de 

útgong yn tsjerke om mei te nimmen. Binne hjiroer fragen dan kinne jo 

terjochte by it kollege van rintmasters, kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 

 

De tsjerkerie fan de Protestanske Gemeente te Easterein 
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Op donderdag 7 april bracht dominee Beekman een bezoek aan de 

kerkenraad. Sinds de samenvoeging van de 7 provinciale classes tot 1 

classis Fryslân is dominee Beekman classispredikant. Zijn doel is om in de 5 

jaar waarvoor hij benoemd is kennis te maken met alle kerkenraden van 

Fryslân. Zijn belangrijkste vragen zijn: wat gaat goed in uw gemeente en 

waar maakt u zich zorgen over. 

Wij noemen als positief en wat goed gaat: de vele deelnemers aan de 

activiteiten uit de activiteitengids, de positieve reacties op Kerst en 

Paaskaart welke huis aan huis worden bezorgt. We zijn ook erg blij met het 

grote aantal vrijwilligers in onze gemeente. Denk aan het zorgen voor de 

bloemen in de Kerk, de kindernevendienst, de bezoekersgroep Van Harte 

en Samen de winter/zomer door. En recent de bijdragen aan de kerstballen 

en het 40-dagen boekje met Pasen. En dan niet alleen van gemeenteleden 

maar vanuit alle inwoners van Easterein. 

Onze zorgen delen wij ook. Na de corona is het aantal bezoekers van de 

kerkdienst op zondag kleiner geworden. Ook is er al 2 jaar een vacature in 

de kerkenraad. In september zijn er 4 kerkenraadsleden aftredend en 

hoeveel mensen zijn bereid om een zit in de kerkenraad te nemen. 

Dominee Beekman geeft aan dat er in mei een mini symposium wordt 

georganiseerd door de Classis Fryslân over het thema: Als ambtsdragers 

gaan ontbreken en Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt. Inmiddels is 

de uitnodiging binnen gekomen. Het is op 21 mei 2022 in Workum. Het 

symposium is niet alleen voor kerkenraadsleden maar voor alle 

gemeenteleden! Hieronder vindt u de uitnodiging en het programma. Wij 

hopen dat u als gemeentelid met ons mee wilt denken over: “Friese kerken 

hebben toekomst”. 

 

Hartelijke groet, Janke Abma-van der Valk. 
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Minisymposium ‘Friese kerken hebben toekomst

 

Tijdstip Programma Ingevuld door 

      

09:30 Inloop met koffie P.G. Workum 

10:00 Kort Welkom Dagvoorzitter Tine de Vries, 

kerkelijk werker P.G. Stiens 

10:03 Opening Ellen Peersmann, predikant 

P.G. Kollum en voorzitter 

van de Classis Fryslân 

10:15 Presentatie van de documenten:                                           

Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt                                                      

Als ambtsdrager gaan ontbreken 

Wim Beekman, 

classispredikant 

10:45 P.G. Workum, Gaas-Ferwoude, It 

Heidenskip geven uitleg over de 

verschillende wijzen van samenwerking. 

Daarnaast: Vernieuwde 

organisatiestructuur met minder 

ambtsdragers 

Gespreksleider(s) 

afgevaardigden uit de P.G. 

Workum, Gaast-Ferwoude, It 

Heidenskip 

11:45 Tweede kop koffie en onderling gesprek, 

waarbij men per groep in elk geval één 

vraag formuleert 

  

12:30 Lunch en onderling gesprek   

13:30 Forum gesprek, de opgestelde vragen 

worden door forumleden beantwoord 

Gespreksleider Ellen 

Peersman, Forumleden: 

afgevaardigden uit de P.G. 

Workum, Gaast-Ferwoude, It 

Heidenskip 

14:15 Sluiting Arnold Vriend, predikant 

P.G. Workum 

 

Opgave van aantal deelnemers graag vóór 8 mei 2022: 

classisfryslan@gmail.com 

 

 

 

 



 
10 

 

Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand april 2022 

 

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

volgende bedragen binnengekomen. 

 

Diensten:  

 

3-4  1e collecte - Werelddiaconaat  Moldavie   €   91,67 

  2e collecte – Onderhoudsfonds   €   58,00 
 

10-4  1e collecte – Diaconie      €   82,25 

  2e collecte – Jong Protestant    €   77,50 
 

17-4  1e collecte - ZWO       € 151,57   

   2e collecte – Werelddiaconaat Libanon  € 210,42 
 

24-4  1e collecte – Diaconie     €   89,95 

   2e collecte – Licht en geluid    € 115,50  
 

 

Hartelijk dank voor uw royale gebaar.  

 

Collectedoelen 

 

8 mei 2022 

1e collecte – Noodhulp Nigeria 

2e collecte – diaconie 

 

Noodhulp Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede 

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op 

de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen 

in vluchtelingenkampen, maar de 

meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al 

nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er 

een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de 
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vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer 

en het verwerken van trauma's. 

 

15 mei 2022 

1e collecte – Jeugdraad 

2e collecte – Kerk in actie - binnenlands diaconaat 

 

Kerk in actie - Op adem komen in De Glind 

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste 

kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap 

herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er 

werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' wordt 

genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel 

gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 

gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. 

 

Zondag 22 mei 

1e collecte – Protestantse Kerk – missionair werk 

2e collecte – diaconie 

 

Protestantse Kerk - Oog voor kinderen in pioniersplekken 

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is 

dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het 

evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij 

pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en 

BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en 

goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze 

nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. 

 

26 mei 2022 (Hemelvaartsdaag) 

1e collecte – Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk  

2e collecte – Diaconie 
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Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk 

Giften worden besteed aan zorghulpmiddelen en recreatiemiddelen om de 

vakanties plezieriger en toegankelijker te maken voor de vakantiegangers. 

Ook worden trainingen gegeven voor vrijwilligers zodat zij optimaal de 

vakantiegangers kunnen ondersteunen en begeleiden. Door uw bijdrage 

kunnen ook mensen met een smalle beurs vakantie vieren. 

 

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

 

Aksje foar de Voedselbank Boalsert 

Op tiisdei 17 maaie o.s. wol de diakony, mei in grutte groep frijwilligers,  

wer in ynsammelingsaksje foar de voedselbank fan Boalsert hâlde. 

Tusken 18.30  en 19.30 kinne jim ús ferwachtsje. 

Wy hoopje fansels dat it, lykas foargeande jierren, wer in grut suksés wurdt. 

As jo op dat momint net thús binne dan kinne jo oant en mei tongersdei 

 19 maaie produkten by de Fam. Tacoma Wynserdyk 10 

of by Jelle en Folkje Brouwer/Visser Koaifinne 4 bringe. 

 

Oant sjen op 17 maaie o.s. 
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Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei/jubilea yn maaie hoopje te fieren. 
 

8 maaie 97 jier dhr. S. de Jong  

    Wommels     

  75 jier mefr. Y. Haagsma-Poortstra 

    Easterein 
 

10 maaie 89 jier dhr. R.J. Mulder 

    Easterein 
 

23 maaie 89 jier mefr. J. van Beem-Doorduin 

    Easterein 
 

29 maaie 93 jier mefr. A. Hartman-Kor 

    Wommels 

 

Jubilea: 
 

17 maaie 60 jier dhr en mefr. E. Kingma- A.Bonnema 

    Easterein 

 

Wa ha de blommen krigen: 

 

10 april    Talitha Dijkstra-Jagersma, Easterein 

    Michel van der Laan, Easterein 
 

17 april   Fam. Joustra- Drayer, Easterein 

    Fam. Krol- Yntema, Burgwerd 

    Evelyn Kloosterman, Easterein 
 

24 april   Jan Strikwerda, Easterein 
 

1 maaie   Wilma Mulder, Easterein 
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Bijbelse sudoku 

 
  A B C D E F G H I  

                       

1   
                  

  

2   
                  

  

3   
                  

  

4   
                  

  

5   
                  

  

6   
                  

  

7   
                  

  

8   
                  

  

9   
                  

  

                       

 

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 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. 
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Puzzel  

 

Voor A5 en H8 

Hoeveel jaar bleef Paulus in zijn eigen gehuurde woning in Rome? 

(Handelingen 28:30) 

Voor B1, C6 en F7 

Hoeveel porties gerst zullen voor een dagloon verkocht worden? 

(Openbaring 6:6) 

Voor C1, F3, A4 en E7 

Hoeveel geweven banen moesten er voor het maken van de tabernakel in 

elkaar gezet worden? (Exodus 26:3) 

Voor C3, I4, A6, B7, D8 en G9 

Het hoeveelste lot viel op Jesua? (1 Kronieken 24: 11) 

Voor D1, C2, G3, F5, I7 en A8 

Hoeveel dagen nadat Jezus had gezegd dat ‘sommige aanwezigen niet 

zullen sterven voordat zij het koninkrijk van God hebben zien komen met 

kracht’, zagen Petrus, Johannes en Jakobus dat Jezus van gedaante 

veranderde? (Marcus 9: 1-2) 

Voor D2, I3, F4, H6, E8 en C9 

Op de hoeveelste dag moesten de mannelijke nakomelingen van Abram 

besneden worden? (Genesis 17: 12) 

Voor E3, G4, H7 en B9 

Hoeveel koppen had het beest uit Openbaring 17: 7? 

Voor F1, A3, G5, D7 en I9 

Hoeveel vijfde delen bleven er in Jozefs plan, na betaling aan de farao, nog 

over voor het volk? (Genesis 47: 24) 

Voor G2, C4 en H5 

Hoeveel tienden van een efa is een omer? (Exodus 16: 36) 
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Efkes Diele 

 

Tsjerkepaad 2022 

 

 

 

Het jaarthema in 2022 is: “Mijn kerk voor jong en oud”. 

 

De Tsjerkepaad -organisatie is erg blij dat ieder jaar weer zoveel kerken in 

onze provincie eraan meedoen en dat zoveel vrijwilligers zich hiervoor 

inzetten. Zij tonen ons de gast-vrijheid van de kerken. De bezoekers, 

kerkelijk of niet, komen overal vandaan en worden hartelijk ontvangen. Ze 

krijgen een kopje koffie of thee aangeboden. De gastvrouwen en -heren 

laten graag de schatten van hun gebouw zien, maar willen de bezoekers 

ook in de gelegenheid stellen om zelf hun ontdekkingen doen. Veel 

bezoekers zoeken een moment van rust en gaan even zitten in de kerk 

voor een moment van bezinning. Ze lopen door het gebouw en kijken om 

zich heen. Er is in onze monumentale kerken heel veel te zien. Het thema 

van dit jaar nodigt iedereen uit om ook eens over hun/haar kerk/ervaring 

te vertellen. Maar vooral om te luisteren naar elkaars verhalen schept 

ruimte om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. 

 

Ook onze Martinikerk doet mee aan Tsjerkepaad 2022. Vanaf zaterdag 2 

juli tot 10 september (monumentendag) is onze kerk open van 13.30 uur 

tot 17.00 uur. Er hangt dan een “tsjerkepaad” vlag en staat een bord met: 

“kerk open” Iedere zaterdag zijn er 2 vrijwilligers nodig. Natuurlijk is er voor 

die personen die in onze kerk zitten ruimschoots koffie/thee/fris aanwezig. 

Ook is het mogelijk om de gasten hier van iets aan te bieden. Iedere 

bezoeker tijdens tsjerkepaad krijgt ook een bladwijzer mee van onze kerk 

en een infofolder. 

 

Lijkt het u leuk om gastvrouw/heer te willen zijn. Geef u dan op d.m.v. dit 

briefje. Of bel /mail/app even naar André Vink 06-25497928 of 

koster@kerkeasterein.nl. Het briefje kunt u ook afgeven op de singel 30a.  

Alvast bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

mailto:koster@kerkeasterein.nl
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In de kerk ligt een informatiemap speciaal voor de vrijwilligers met de 

nodige informatie. 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnr+Emailadres:………………………………………………………………………………… 

 

Ik doe mee op zaterdag(en): 

 

o 02 juli  

o 09 juli 

o 16 juli 

o 23 juli 

o 30 juli 

o 06 augustus 

o 13 augustus 

o 20 augustus 

o 27 augustus 

o 03 september 

o 10 september 

o Reserve 

gasthr/vr 
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Leesrooster NBG 
 

vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en 

Israël 

za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte 

zo 8 mei Psalm 77 Onrust en ontzag 

ma 9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde 

di 10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij 

wo 11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden 

do 12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk 

vr 13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord 

za 14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw 

zo 15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd 

ma 16 mei Psalm 93 Koning 

di 17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan 

wo 18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd 

do 19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning 

vr 20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over ... 

za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen 

zo 22 mei Jeremia 39:1-10 De koning vlucht 

ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis 

di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek 

wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing  

do 26 mei Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen 

vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad  

za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 
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Foar de bern 
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Agenda         

          

Donderdag 12 mei 

19:30 uur 

Finansjele Gemeentejûn  

Martinitsjerke 

 

Donderdag 19 mei 

19.30 uur        

Kerkenraadvergadering      

Sacristie        

                                                                

       

  

Zaterdag 21 mei 

9.30 – 14.15 uur 

Mini-symposium Classis Fryslân 

Sint-Gertrudiskerk, Workum 

 

Donderdag 26 mei 

07.15 uur 

Dauwtrappen 

Pastorie 
 

 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 24 mei 2022  

Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein  

 


