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Iepening 

 

 

Al heeft Hij ons verlaten 

 

 

Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen, 

een moeder om haar kind. 

Te veel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 

 

Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering 

dat Hij terug zal komen 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 
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Fan de dûmny 

 

Als ik dit schrijf ligt een drukke week achter me. Drie dagen weg voor mijn 

permanente educatie in Heeswijk Dinther, kerkenraad, een studiedag van 

de classis, de laatste zaken rondom de doopdienst en de voorbereidingen 

voor het bevrijdingsconcert van Wilhelmina. Zomaar een greep uit mijn 

bezigheden waarmee mijn weken zich vullen. Daarnaast nog wat bezoeken 

afgelegd en zie daar de week is al weer goed gevuld en vliegt om. Het 

gevoel dat de tijd vliegt heb ik sowieso wel.  

Misschien herken je het wel. Waar blijven al die dagen, ze lijken door je 

vingers weg te glippen. Het mooie weer van de afgelopen tijd nodigt weer 

uit om eropuit te gaan. Dat was ook te merken aan het bezoekersaantal in 

de Martinitsjerke tijdens de Keunstrûte. We lijken er extra van te genieten 

nu evenementen weer doorgaan.  

Het laatste feest van dit kerkelijke jaar staat ook weer voor de deur, het 

Pinksterfeest. Een geestig feest, zou je het kunnen noemen. Ik kijk er ieder 

jaar weer naar uit om over het feest van Geest te vertellen en samen te 

vieren. 

In de week die daarop volgt krijgen de eindexamenleerlingen hun uitslag. 

Altijd weer spannend dat wachten op die bewuste dag. We proberen mee 

te leven en de jeugdraad zal weer rozen bij alle kandidaten brengen. 

Op dit moment valt er van mijn kant niet zoveel te melden. Als een 

bezoekje op prijs gesteld wordt, laat het mij weten. Als het enigszins 

mogelijk is maken we dan een afspraak. Er hoeft niet altijd iets aan de hand 

te zijn om de dominee op bezoek te vragen. 

Vrede en alle goeds! 

 

Pastoraat 

De bezoekgroep van Harte brengt, indien gewenst, ieder jaar een bezoek 

bij alle gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn. Ze bellen dan om een 

afspraak te maken en nemen een aardigheidje mee, namens de kerkelijke 

gemeente. Begin van dit jaar kwamen er wat geluiden dat het soms wel erg 

veel bezoekjes zijn in een korte periode. Het groepje dat dit bezoekwerk 

doet is al wat op leeftijd en ook niet erg groot in aantal. Ze willen er graag 

mee door gaan, maar het moet ook te overzien blijven. 
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In overleg met de ouderlingen en degene die de bezoekjes coördineert, is 

nu besloten dat de echtparen die 75 jaar of ouder zijn samen één bezoek 

in het jaar krijgen voor hun verjaardag. Dit scheelt een behoorlijk aantal 

bezoekjes in het jaar en daarmee hopen we dat het voor de mensen in 

kwestie ook te doen blijft. 

Later in het jaar zullen we uitgebreider schrijven over het pastoraat in de 

gemeente. Voor nu is dit even de belangrijkste wijziging die u ook 

daadwerkelijk gaat merken. 

 

Dus echtparen van 75 jaar en ouder krijgen één keer in het jaar bezoek en 

dat is voor beider verjaardag. 

Als er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd bij één van de 

ouderlingen terecht. 

 

Ds. Nicolette 

 

Fan de tsjerkerie 

 

Een agendapunt op de laatste kerkenraadsvergadering was het 

aftreden/herbevestigen van ambtsdragers. Na de zomer, in oktober zal er 

een dienst van afscheid, bevestiging en herbevestiging plaatsvinden. 

Aftredend zijn ouderling scriba Botty Tacoma-Veenstra, jeugdouderling 

Gera de Haan, ouderling Janke Abma-van der Valk en diaken Folkje Visser. 

Ook is er nog een vacature ouderling. In 2021 was de ambtsperiode van 

diaken Marcel Jansen voorbij. Hij zal herbevestigd worden. Door de corona 

is dat niet gebeurt te midden van de gemeente. Zelf heb ik mij opnieuw 

verkiesbaar gesteld en zal ook herbevestigd worden. 

Als gemeentelid kunt u namen van kandidaten aanmelden bij de scriba 

Botty Tacoma-Veenstra, email scriba@kerkeasterein.nl of telefonisch 0515-

331479. Wilt u ook aangeven voor welke functie u een aanbeveling doet? 

Wij hopen dat de kerkenraad voor het winterseizoen weer ‘op volle sterkte’ 

verder kan. 

Nog even op een rijtje: we zoeken 3 ouderlingen en 1 diaken. 

 

 

mailto:scriba@kerkeasterein.nl
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Impressie Symposiun Classis 

 

Zaterdag 21 mei was in Workum het symposium: Friese kerken hebben 

toekomst. Namens PKN Easterein hebben Nicolette Vlaming, Janke 

Twijnstra en Janke Abma-van der Valk dit bezocht. ‘s Morgens gaf classis 

dominee Beekman een presentatie van de documenten ‘Als een kleine 

gemeente kwetsbaar wordt’ en ‘Als ambtsdragers gaan ontbreken’. 

Beekman ging uit van 10 woorden rondom Een kerk die toekomst heeft. 

Enkele zijn: 

Een kerk die toekomst heeft: -- is blij dat zij bestaat. Gelovigen 

bemoedigen elkaar elke dag, staan elke dag voor elkaar klaar en kijken 

naar elkaar om. Vrijwilligers in de kerk zijn ook vaak vrijwilliger bij andere 

organisaties. 

Een kerk die toekomst heeft: -- gelooft onbekommerd in God, vindt daar 

woorden voor, en bemoedigt daarmee anderen. 

Een kerk die toekomst heeft:-- gaat onbevangen om met de krimp van de 

kerken in deze tijd. Elke zondag gaan er nog duizenden naar de kerk. Elke 

zondag kijken er 30.00 mensen naar de uitzending van de kerkdienst bij 

Omrop Fryslân. We verliezen wel leden maar is er krimp van de kerk? 

Een kerk die toekomst heeft: -- wil niet in haar eentje kerk zijn. Behoud 

haar eigenheid waar het kan, werkt met andere kerken samen of voegt zich 

met anderen samen. Als een kerk te klein is en niet meer rechtsbevoegd is 

(te weinig kerkenraadsleden) kan het opgaan in een andere kerk maar wel 

als wijkgemeente. 

Na een lekkere lunch vertelde dominee Vriend van Workum e.o. over de 

nieuwe structuur van het pastorale werk in zijn gemeente. Enkele jaren 

geleden zijn ze daar begonnen met een nieuwe opzet. In de kerk van 

Workum e.o. waren veel vacatures bij de ouderlingen.  

Zowel dominee Beekman en dominee Vriend vertellen dat van oorsprong 

vanuit de Bijbel het pastoraat aan de gemeente is toebedeeld. Niet aan een 

ouderling of diaken. Omzien naar elkaar, aandacht geven aan een zieke, 

eigenlijk doen we dat allemaal. En juist dát is pastoraal werk, al noemen we 

het niet zo. 

In Workum zijn naast de 6 ouderlingen (voorheen 12) vele “omtinkers”  in 

de gemeente die bezoekwerk doen. Een ieder heeft maximaal 6 adressen 
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en bezoekt deze 1 á 2 keer per jaar. Zo is de druk op de ouderlingen veel 

kleiner en is er ook ruimte voor andere ouderling taken. Zoals het bijwonen 

van een doopgesprek, mee voorbereiden van een kerkdienst en het 

bijwonen van vergaderingen. Ook de ouderling scriba, de jeugdouderling 

en de voorzitter doen geen pastoraal werk omdat zij al een taak hebben en 

anders dubbel belast zijn.  

We kunnen terug zien op een inspirerende dag. 

Hartelijke groet, Janke Abma-van der Valk. 

 

Ferslach fan de Finansjele gemeentejûn op tongersdei 12 maaie 2022           

om 19.30 oere  yn it koar dan de Martini-tsjerke  

 

Foarsitter Janke Abma-van der Valk hyt de 25 

oanwêzigen fan herte wolkom, yn it bysûnder 

boekhâlder Willem Twijnstra en Sjoukje Heins, dy’t 

ús wat oer har wurk fertelle sil mei har assistente foar 

dizze jûn Lisette Zijlstra-van Haaren.  

Janke iepent mei in gedicht op Ps. 111: ` Zingen wil 

ik… 

 

Meidielings,  berjocht fan ferhindering  fam. De Ruiter en Gera de Haan           

Voedselbankaksje is tiisdei 17 maaie organisearre troch de diaconie.                                         

Activiteitengids, we sykje noch in pear meiwurkers om de gids wer klear te 

krijen foar it kommende seizoen.                                                                                                                                                      

Plaatselijke regeling: Eltse gemeente is ferplicht in plaatselijke regeling te 

hawwen om hjir mei te wurkjen. Ds. Nicolette  hat ús plaatselijke regeling 

oanpast i.f.m. de wizigingen yn de  kerkorde 2018. De besteande 

plaatselijke regeling wie fan 2011. Inkele oanpassingen freegje om in útliz, 

we pakke dizze derby en ds. Nicolette leit út werom.   

1. It oantal tsjerkeriedsleden binne werom brocht nei in minimum fan: 1 

predikant, 2 âlderlingen, 2 âlderling/tsjerkerintmasters, 2 diakens, yn totaal 

7. Dizze oanpassing is by in stemming nedich as it giet om de helft +1. , 

sjoch fierder de ord.tekst. Yn de âlde situaasje wie it totaal noch 14, mei de 

fakante plakken kloppet dit net mear.  
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2. Ferkiezing amtsdragers: âlde situaasje: de leden en doopleden fia in brief 

freegje om nammen yn te tsjinjen. By 10 stimmen op in namme moast 

dyjinge ferplicht frege wurde, dit betsjutte dat immen soms ferskillende 

jierren achterelkoar frege wurde moast. Nije situaasje: Utnoeging fia de 

Nijsbrief. Alle gemeenteleden kinne nammen oan  leverje, mondeling of 

skriftlik, De scriba fersammelt dizze en de tsjerkerie kin dan har eigen 

ôfweging meitsje. De kandidaten sille dan persoanlik troch de tsjerkerie 

benadere wurde.                                                     

3. Ferkiezing predikant bliuwt sa as it wie.                                                                                                                      

4. De tsjerkerie fergadert minimaal 6 x yn it jier.                                                                                        

5. Ferkiezing moderamen: 1 x yn it jier  foar 1 maaie.                                                                                                                   

6. Jiergesprek mei predikant hâlden troch it moderamen. 

Der binne fierder gjin fragen en de gemeente giet akkoard mei de 

wizigingen, wernei de Plaatselijke Regeling tekene wurde kin troch 

foarsitter en scriba per 12 maaie 2022.   

Fêststellen wurklist, gjin oanpassingen. 

Jierrekken 2021.                                                                                                                                                   

Stefan fan Krimpen, foarsitter tsjerkerintmasters nimt it fan Janke oer en  

fertelt wat der sa al dien is yn 2021   De lêste fin.fergadering wie troch de 

corona pas oan it ein fan ferline jier, der sit net folle tiid tusken.                                                                                                                                  

Der is û.o ynfestearre yn it projekt Geke (Groene Energie Coöperatie 

Easterein) projekt mei sinnepanielen op de pleats fan Strikwerda oan de 

Sibadawei. Ferljochting boppe de preekstoel  en needsakelik ûnderhâld fan 

de Tsjerne. Stefan jowt dan it wurd oan Willem Twijnstra.                                                                                             

Mei Willem rinne we de jierrekken troch, de diakonie-sifers binne oanlevere 

troch Luuk en de ZWO is neisjoen troch Marcel en Stefan.  40% fan de 

salariskosten fan de koster binne op rekken fan de begraafplaats.  Mei de 

tiid moat de begraafplaats selstannich wurde. Mei yngong fan 2022 moat 

dit al yn de sifers ferplicht apart oanjûn wurde.                                                                                                                                                               

In fraach is, werom ôfskriuwing op de pastorie, is foar in tsjerklike 

gemeente net nedich, Willem seit dat it sa al dien waard, fêst om it 

resultaat te drukken en  dermei it quotum. Der binne gjin fragen mear,  

Willem wurdt mei applaus betanke foar syn dûdlike útliz.                              

Dan skoft mei kofje, tee en in lekker stikje oranjekoek. 
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Nei it skoft  krijt Sjoukje Heins-Scheltema it wurd.                                                                                            

Op de útnoeging stiet musyktherapeute, dit is foar 

probleemgefallen  mar Sjoukje docht folle mear. 

As musykagoog en klankmasseur wurket se mei 

allerhande musykinstrumenten en klankskalen, 

persoanlik en yn groepsferbân by minsken mei in 

handicap oan gehoar en sicht, autisme, depressie 

en sa mear. Se wurket foar Talant yn Stiens en 

Beetserzwaag. De minsken wurde fan musyk 

rêstich, komme wer mei beide fuotten op de grûn. Soms is hjir wol in oere 

foar nedich, mar it jowt wol resultaat. Sa hat se ek in musykgroepke wermei 

se optredens fersoarget. Oan de hân fan powerpointbylden( bestjoerd 

troch Lisette)  kinne we sjen hoe dit wurket. Ek kinne we it sels prebearje 

mei boomhackers, kleurde stokken  werop de letters fan noaten stean. c ( 

read) en g. (grien), moatte de maat fêsthâlde en  d( oranje) en a (griis)  

kinne byfalle.  Sa krije we in idee hoe’t it yn de groep brûkt wurdt. It is 

allegear tige nijsschierrich en wat freget dit in gefoel en  Sjoukje genietet 

hjir sels ek fan as se sjocht hoe de minsken reagearre en rêstich wurde. 

Stefan betanket Sjoukje en Lisette  foar dizze bysûndere bydrage oan de 

hân fan bylden en we stimme hjirmei yn mei in grut applaus. 

Der binne blommen foar Sjoukje en foar Willem. 

Omfreegjen: 1) Jacob de Jong: dy grutte skynwerper achter yn tsjerke , stiet 

net moai, kin dit ek op in oare manier.  2) Halbe Overal: de ferljochting 

bûten om de tsjerke wurket net goed, toer en bûtenferljochting kin 

loskoppele wurde.                                                                                                                        

3) Geert Dijkstra: de stuc- muorre by it oargel lit los, rûgelt,  korrels wurde 

gefaarlik op de trep. 4) Douwe Reitsma: De keunstrûte is dit wykein, sneon 

fanôf 11 oere. Yn  tsjerke yn Easterein dogge mei: Jet Reitsma-Abma, wol 

creaties. Anneke Zwerver-Kamstra, Gesneden papier, Janke Abma van der 

Valk, Quilts, Skildersclub Kleur en Fleur, Creatievelingen, allerlei.    

Slúten: Stefan betanket elts foar it kommen mei de únoeging om noch 

even nei te praten mei in hapke en drankje.  

We sjonge liet 247: 1.3.en 5.  `Hear bliuw my nei by’t fallen fan de jûn……... 
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Fan de diaconie 

 

Collectedoelen 
 

29 mei 2022 

1e collecte – Kerk en Eredienst 

2e collecte – Protestantse Kerk – Jong Protestant 
 

Diaconaat: ook voor jongeren 

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, 

de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben 

werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met 

diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met 

hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen 

zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. 

Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 
 

5 juni 2022 

1e collecte – Kerk in Actie  

2e collecte – Diaconie 
 

KIA - Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie 

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 

generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal 

verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze 

mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie 

inspireert hen met bijbel verhalen en leert hun hoe ze met betere 

landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader 

van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in 

kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden 

optreedt. 
 

12 juni 2022 

1 collecte – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen 

van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte 

asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 

hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is 
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altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de 

Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en 

Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo 

de veerkracht van deze mensen. 

 

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. 

 

Voedselbankaksje  

Op tiisdei 17 maaie wie de aksje fan de diakony foar de voedselbank yn 

Boalsert.  

Ek dizze kear wie it wer in grut suksés en hienen 

we net genôch oan de 30 kratten dy’t by Djurre 

en Botty klear stienen. We binne der stil fan en 

wolle elkenien dy’t meiholpen hat tige bedanke. 

Sawol de sutelders as de minsken dy’t produkten 

jûn ha. 

Sa kinne se wer in soad minsken dy’t it net sa 

rom ha, bliid meitsje. 

 

Fan de ZWO 

 

Tijdens het weekeinde van de “ Keunstrûte” op 21 en 22 mei hebben 

Tineke Vink en Annabeth de Jong in de Martinitsjerke zelf gemaakte 

kaarten, cadeaudoosjes verkocht. De opbrengst van deze verkoop 

bedraagt € 105. De bedrag wordt bestemd voor de door Kerk in Actie 

georganiseerde projecten in Moldavië. Deze projecten worden ondersteunt 

door de diaconiën en zwo’s In Friesland. De ZWO commissie in Easterein 

bedankt Tineke en Annabeth heel hartelijk voor hun bijdrage. 
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Fan de jeugdrie 

 

Op 20 mei zijn de jeugdgroepen weer bij elkaar 

gekomen. We hebben het gehad over het verhaal 

van Sadrach, Mesach en Abednego, drie Joodse 

jongeren en vrienden van Daniël, die beschermd 

werden toen ze in de oven gegooid werden. Voor 

sommigen een heel bekend verhaal, voor anderen 

niet. Lees het gerust eens na (Daniël 3: 1-30). Om te 

ervaren hoe het is om hulp te krijgen wanneer je het 

zelf even niet ziet, hebben we geblinddoekt een 

paar spelletjes gedaan. Ook hebben we groepsfoto's gemaakt met allerlei 

dingen die ons beschermen. Op naar de volgende keer! 
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Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

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

29 maaie 93 jier mefr. A. Hartman-Kor 

    Wommels 
 

4 juny 86 jier dhr. P.H. de Boer  

    Easterein 
 

7 juny 76 jier dhr. U. Bouma 

    Easterein 
 

Jubilea: 
 

9 juny 50 jier dhr en mefr. R. Sijbesma - E.A.M. Niemarkt 

    Easterein 
 

13 juny 25 jier       dhr. en mefr. W. A. Engelsma 

     Easterein 

 

Wa ha de blommen krigen: 

 

8 maaie    mefr. Erna Vellinga, Easterein 
 

15 maaie   mefr. Lysbeth Huitema Easterein    

    Dhr. Sikke Scheltema, Makkum                                         
 

22 maaie   de doopâlden  

    fan: Sara Janne Marijn de Haan,      

    Easterein  

    fan: Jelle Sietze Schilstra, 

    Easterein 

 

26 maaie   mefr. Durkje van der Eems-de Haan 

    Easterein 
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Akke Bijlsma gaat deze week naar Bloemkamp, afdeling Goudsbloem, 

kamer 24 voor revalidatie na haar heupoperatie. 

 

Er zijn zorgen rondom de gezondheid van Alan Herbert. Hij is een aantal 

keren opgenomen geweest in het ziekenhuis. Wilt u hem een kaartje 

sturen, dan kan dat naar G.W. Mollemastr. 19, 8629 RT Scharnegoutum. 
 

Efkes Diele 

Keunstrûte Littenseradiel 2022 

Na 2 jaar onder de regels van Corona geleefd te hebben kon het eindelijk 

weer door gaan, Keunstrûte 2022. Op 14 en 15 mei waren ongeveer 50 

kunstenaars in verschillende dorpen van onze oude gemeente 

Littenseradiel die een expositie hadden. Van Hilaard, Bears, Winsum, 

Reahûs, Spannum, Kûbaard, Itens, Boazum, Britswerd tot aan Easterein. 

Onder prachtige weersomstandigheden kon je van dorp naar dorp fietsen 

om alles te bezichtigen. 

In de Martinikerk van Easterein zaten de schilders groep van Easterein, 

Quilt kleden, wol creaties en kunstwerken van papier te zien. Zeer divers. 

Daarnaast stond de ZWO er met een project over Moldavië om geld in te 

zamelen. Dit alles onder de mooie zachte klanken van het orgel. 

Over beide dagen zijn er ongeveer 300 bezoekers geweest. Een geweldige 

belangstelling en zeker weer voor herhaling vatbaar. 
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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 A3, E6, G1 en B4 

Hoeveel vrouwen had Lamech? (Genesis 4:19) 

 

Voor G6 en F4 

Hoeveel honderd mannen versloeg Isboset in één keer? (2 Samuel 23:8) 

 

Voor H3, E2, A1, I7 en F6 

Hoeveel dagen per week was het Israël toegestaan te werken? (Exodus 

20:9) 

 

Voor F8, A5 en B7 

Hoeveel duizend spreuken sprak Salomo? (1 Koningen 5:12) 

 

Voor H2, C6, F5 en E7 

In het hoeveelste gebod van de tien geboden wordt gezegd: ‘Pleeg geen 

overspel’? (Exodus 20:14) 

 

Voor H7, D5, F3, B6, G4 en E8 

Hoeveel zonen (naast de eerste vier) kreeg David nog bij Batsua? (1 

Kronieken 3: 6-8) 

 

Voor D8, H4, B9, F1 en I2 

Het vlees van hoeveel schapen nam Abigaïl mee naar David? (1 Samuel 

25:18) 

 

Voor C8, H9, E1 en G2 

Hoeveel koppen had het dier dat op een panter leek in het visioen van 

Daniël? (Daniël 7:6) 

 

Voor A2 en D4 

Hoeveel el moest Noach vanwege de lichtopening in de ark aan de 

bovenkant openlaten? (Genesis 6:16) 
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50 jier Pinksterfeest Veenklooster,   Gods woord drijft ons voort… 

 
Hele weekend  
FUNKLOOSTER Vanaf zaterdag 14.00 uur 

Met vele attracties van Hoogland Attracties. Pinksterplaza 
  

Vrijdag 3 juni  
PINKSTERVUUR EN OPENLUCHTBIOSCOOP 22:00 - 00:00 uur 

  Pinksterplaza en Podium 
 

 

Zaterdag 4 juni  

MANNENONTBIJT MET THEO TOLSMA 10.00  - 12.30 uur 

De Noordermannen Dokkum en Veenklooster, Cateringtent 

Mannengroep De Westereen en Pinkstergemeente Filadelfia   

organiseren samen een mannenontbijt met spreker Theo Tolsma.   

Geef je op via: www.pinksterfeest.com/aanmelden   
  

VROUWEVENT BY TIENKE (THEMA: FRIS) 10.00  - 12.00 uur 

Met Chantal Hulshoff (chantalhulshoff.nl) Zendingstent 

en Talitha Messchendorp (coaching2grow.nl)   

Geef je op via: www.pinksterfeest.com/aanmelden   
  

KINDERVOORSTELLING (LEEFTIJD 6-12 JAAR) 14.00  - 16.00 uur 

Elmar Hofstee zijn nieuwe voorstelling ‘Veilig in Jezus handen’ Circustent 

gaat bij het Pinksterfeest in première! Elmar zet zijn talenten   

in om de liefde van God te verspreiden in een taal die kinderen   

en jongeren spreken. Met lichteffecten, muziek en goochelen.   

Ouders ook welkom!    
 

TIENERPROGRAMMA: DANSWORKSHOP + SPREKER 14.00  - 16.00 uur 

Een dansworkshop onder leiding van Salvation Dance Centre. (2x 30 minuten) 

  Pinksterplaza 
 

 

IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD (€ 17,50 incl. servicekosten) 17.00  - 21.30 uur 

Met Gerald Troost en Miranda de Vlieger. Een avond boordevol Samenkomsttent 

gezelligheid, verwennen, inhoud, live muziek en een diner.   

Bestel je ticket(s) via: www.pinksterfeest.com/aanmelden   
  

PINKSTERVUUR, MUZIEK (BURGEON) EN OPENLUCHTBIOSCOOP 21.30  - 23.30 uur 

  Buitenpodium 
 

 
Zondag 5 juni  

FEESTELIJKE DANKDIENST 13.30 - 15.30 uur 

Met Ruurd Walinga en  Smeding muziekwerk. Samenkomsttent   

JUBILEUMCONCERT JOY FOR PEOPLE 19.30 - 21.30 uur 

  Samenkomsttent 
 

 
PINKSTERVUUR EN OPENLUCHTBIOSCOOP 22.00  - 23.30 uur 

  Buitenpodium 

   



 
17 

 

Maandag 6 juni  

OPENLUCHTDIENST 10.30 - 12.30 uur 

Een interactieve samenkomst voor jong en oud (ook voor Veenkloosterbos 

kinderen!). U en jij bepaalt wat we met elkaar gaan zingen.   

M.m.v. Egbert van Beesten en Theun van der Velde. Muziek   

van Het Dwingeloo Duo, Siebrand Kalsbeek en Tineke Schilstra.   
  

MARKT EN KUNSTEXPOSITIE 12.00 - 17.00 uur 

Met verschillende (christelijke) organisaties op het gebied van Zendingstent 

zorg, kerk, cultuur en ontwikkelingshulp. En ook evangelische   

(boek)winkels, hobbyisten en kunstenaars.   
  

MUZIEKOPTREDEN VAN ATE EN BERTINA GRIJPSTRA 12.30 - 15.30 uur 

bij de ontmoetingsplek in het bos. Veenkloosterbos 

    

BELEEFROUTE   

Een interactieve route voor het hele gezin!   

M.m.v. ‘GoBoom’ en ‘Geef maar door’   
  

GOSPELBAND LIGHTHOUSE 12.30  - 14.00 uur 

  Buitenpodium 
 

 
CIRCUS SALTO 13.00  - 15.00 uur 

Voorstelling van 30 minuten (wordt diverse keren gegeven) Circustent 
  

WORKSHOPS 14.00  - 15.30 uur 

Workshop armbandjes maken ”Jij bent mooi!” Pinksterplaza  / 

en dansworkshop van Salvation Dance Centre Kinder- en circustent 
  

LEGER DES HEILS KORPS LEEUWARDEN 14.00  - 15.00 uur 

  Buitenpodium 
  

BANKSTELLEN-TALKSHOW 15.00  - 16.00 uur 

Talkshowhost Feye van der Wal gaat in gesprek met diverse gas- Zendingstent 

ten. Met muzikale intermezzo’s van Johan Doornenbal.    
 

AFSLUITING FESTIVAL MET SERA NOA EN HENK DOEST 16.00 - 17.00 uur 

  Samenkomsttent 
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Leesrooster NBG 
 

vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad  

za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen 

zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef 

ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte! 

di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen 

wo 1 jun Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in Juda 

do 2 jun Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen 

vr 3 jun Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand? 

za 4 jun Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden 

zo 5 jun Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied 

ma 6 jun Lucas 7:18-35 Vol verwachting 

di 7 jun Lucas 7:36-50 Geven en vergeven 

wo 8 jun Psalm 105:1-22 Geschiedenis 

do 9 jun Psalm 105:23-45 ...van trouw 

vr 10 jun Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten 

za 11 jun Lucas 8:9-21 Betekenisvol 

zo 12 jun Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER 

ma 13 jun Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op afstand 

di 14 jun Lucas 8:40-56 Aanraking 

wo 15 jun Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 

do 16 jun Lucas 9:10-17 Het broodnodige 

vr 17 jun Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 

za 18 jun Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 
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Foar de bern 
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Agenda         

          

 

Vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni 

50 jaar Pinksterfeest      

Veenklooster   

                                                           

Donderdag 9 juni 

10:00 uur 

Koffieochtend 

Sacristie 

       

  

 

 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 14 juni 2022  

Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein  

 


