
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 37, 15 juli 2022 

www.kerkeasterein.nl  
    

TSJINSTEN  
 

Snein 17 juli 10:00   Tsjerke fan de moanne, ynrin 09:30-09:45 

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming   

 

Snein 24 juli 10:00 Tsjerke fan de moanne, ynrin 09:30-09:45 

Foargonger:  Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 31 juli 10:00  Tsjerke fan de moanne, ynrin 09:30-09:45 

Foargonger:    Pastor Anna Marike Dijkstra-v/d Woude    

 

Snein 7 augustus 10.00  Freuletsjinst, keatsfjild Wommels 

Foargonger: Ds. T. Osinga, Franeker 

 

Snein 14 augustus 09:30  Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger: Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 21 augustus 09:30   

Foargonger:  Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 28 augustus 11:00   

Foargonger:  Ds. S. Ypma, Franeker 

 

Snein 4 september 09:30  Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger: Ds. Nicolette Vlaming  

 

Snein 11 september 09:30   

Foargonger: Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

http://www.kerkeasterein.nl/
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Foarwurd 
 
 

Geef wat minder om je plannen, 

leef wat meer in het moment. 

Want de toekomst, die komt zeker, 

ook als je er niet aan denkt. 

  

 Wees niet bang voor wat gaat komen, 

Het is angst, die zorgen schept. 

“Later” is en blijft onzeker, 

Wees maar blij met wat je hebt. 

De zon staat altijd aan de hemel, 

Ook als je haar niet ziet staan. 

In jezelf ligt steeds de keuze, 

voor de weg die jij wilt gaan. 

  

Word maar niet verliefd op morgen. 

Zie de schoonheid van vandaag. 

Want het zijn de kleine dingen, 

Die je altijd bij je draagt. 

  

Bron: Dagelijks Broodkruimels.nl/Kleine Dingen/Jildou Bakker 
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Fan de dûmny 

 

Als deze Nijsbrief op de mat valt is de zomervakantie aangebroken voor 

regio Noord. De scholen hebben hun laatste lesdag gehad en voor de 

kinderen begint de zomervakantie. Veel mensen zijn al druk bezig met 

plannen maken voor de zomer. Hopelijk werkt het weer een beetje mee en 

kunnen we allemaal genieten van het buiten zijn. Rustig met een boekje in 

een hoekje, mooie fietstochten maken, wat wandelen… 

 

Of je nu weggaat of niet, de vakantieperiode is veelal een oase van rust in 

de altijd gevulde agenda. Vakantie betekent ook even afstand nemen van 

je werkzaamheden van alledag. Afstand  van  het ritme werk, school en 

kerk. Eigenlijk  zijn  wij  wel  bevoorrecht  met  onze  vakantieweken.   

 

In  de  Bijbel  komt  het woord “vakantie” niet voor. Ook nu zijn er veel 

volken die nooit vakantie hebben. Wel  wordt  er  heel  wat  afgereisd  in  

de  Bijbel  en  geleefd  in  tenten.  Abraham  maakte een  enorme  reis,  

met  zijn  tent.  Het  volk  Israël  reisde  van  Egypte  naar  Kanaän. En denk 

maar aan Paulus, die zelfs per schip reisde.  

 

Naast  je  medereizigers,  de  fraaie  natuur  en  het  lekkere  zonnetje  gaat  

ook  God  met iedereen  mee op  reis.  Als  je  geniet  van  alle moois  wat  

je  ziet.  Als  je  je  verwondert over  de  pracht  van  de  natuur.  Als je  je  

fijn  voelt  bij  je  gezelschap.  Geniet  ook  daar van en kom tot rust! 

 

Toch is er een grote groep mensen die niet  op  vakantie  gaat.  

Voor sommigen  gedwongen  rust  door  ziekte  van  henzelf  of  hun  

partner.  Of  omdat  de financiën het niet toelaten om naar een ander oord 

af te reizen. Anderen komen lekker tot rust in een paar vrije weken in hun 

eigen omgeving.  Die hoeven helemaal niet  te  reizen.   

 

Vakantievierders  zouden  een  stukje  van  hun  vrije  tijd  trouwens ook 

kunnen   besteden   aan   het   bezoeken   van mensen   die   niet   weg   

kunnen   door  bijvoorbeeld ziekte of ouderdom.  

Wat is er mis mee om een middagje bij iemand in de tuin te zitten of uit te 
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nodigen in die van jou. Velen  zullen,  na  de  rust  van  de  vakantie,  weer  

opgeladen  zijn  voor  een  nieuw seizoen.  Een  seizoen  met  nieuwe  

uitdagingen  in  werk,  school  en  kerk.  Nieuwe energie  is  opgedaan  en  

plannen  zijn  gemaakt.  Ideeën  en  inzichten,  bewuste(r) aandacht  voor 

familie  en  vrienden. Vakantiegewoontes  die het  waard  zijn  om  vast te 

houden in het dagelijkse leven. Ook dat geeft rust. 

Hoe je de komende tijd invult, wees je bewust van de ruimte en tijd die je 

hebt en hoe je deze gebruikt.  

 

Een goede zomer gewenst! 

 

Vaya con Dios – Ga met God! 

 

Ds. Nicolette 

 

Fan de tsjerkerie 

Tsjerke fan de Moanne yn july op “simmerreis” yn Easterein 

 

Yn july 2022 wurde de tsjinsten fan “Tsjerke fan de Moanne” op ferskillende 

plakken fierd. Nei de tsjinsten yn Terbandster tsjerke (3 july) en yn de 

Meniste tsjerke fan Ljouwert (10 july) sille de oare trije tsjinsten (17 – 24 – 

31 july) troch Omrop Fryslân útstjoerd wurde fanút de Martinitsjerke fan 

Easterein. 
 

Op 17 en 24 july is de foargonger de eigen dûmny Nicolette Vlaming.  

Der is muzikale meiwurking fan de eigen sjonggroep Qlassy en it oargel 

begeliedt de gemeentesang. Alle trije sneinen sil it oargel bespile wurde 

troch de eigen oargelist Balt de Vries. 

 

Op snein 31 july is de foargonger Anne-Marike Dijkstra-van der Woude, 

dy’t as tsjerklik wurker ferbûn is oan de protestantske gemeente fan 

Easterein. Dy tsjinst is in folslein frysktalige tsjinst dêr’t in dozyn sjongers 

fan it Kwartettekoar oan meiwurkje sille. 
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Een paar punten zijn voor de bezoekers van de kerkdienst van belang: 

1. De dienst begint om 10.00 uur 

2. Om 9.30 uur is er koffie voor de dienst 

3. De kerkgangers moeten voor 9.45 uur in de kerk zijn en op hun plek 

zitten. 

4. Dan worden onze plaatselijke afkondigingen gedaan en zal nog een 

soundcheck zijn. 

5. En dan is het rustig wachten tot het 10.00 uur is en de live uitzending 

begint.  

6. Kerkgangers worden verzocht om na de zegen weer te gaan zitten. 

Dan is er nog orgelspel en daarna verlaten wij de kerk. 

7. Om 11.00 uur is de uitzending afgelopen. 

We hopen met elkaar op fijne diensten vanuit onze eigen kerk! 
 

Zoals jullie weten heeft dominee Nicolette ruim een half jaar pastorale 

werkzaamheden verricht in de gemeente Burgwerd Hartwerd Hichtum. Een 

kleine buurgemeente zonder predikant.  In eerste instantie als 

kennismaking tussen predikant en gemeente en als ondersteuning van de 

kerkenraad. Van beide kanten is dit als positief ervaren. Op dit moment zijn 

er gesprekken gaande over een overeenkomst tussen de gemeente 

Burgwerd Hartwerd Hichtum en de gemeente Easterein en predikant 

Nicolette Vlaming. De werkzaamheden en financiën worden daarin 

vastgelegd. Tijdens het laatste gesprek heeft Burgwerd Hartwerd Hichtum 

aangegeven ook graag deel te willen nemen aan de activiteiten van de 

Easterein. 

Wij hopen op een goede samenwerking met onze buurgemeente. ijn er 

vragen dan kunt u terecht bij één van de kerkrentmeesters. 
 

Ik wens een ieder een mooie zomer met tijd om te genieten van het moois 

van alle dag! 

 

Hertlike groet, Janke Abma-van der Valk. 
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Fan de diaconie 
 

Opbrengsten collecten in de maanden mei en juni 2022 
 

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

volgende bedragen binnengekomen. 
 

Diensten:  
   

1-5  1e collecte – Diaconie        € 109,10  

  2e collecte – Drukwerk        €   72,70  

8-5  1e collecte – Noodhulp Nigeria      €   52,30  

  2e collecte – Diaconie        €   45,80  

15-5  1e collecte – Jeugdraad        €   80,80  

  2e collecte – Kerk in Actie, De Glind     €   80,20   

22-5  1e collecte – Oog voor kinderen in pioniersplekken € 153,70   

  2e collecte – Diaconie        € 140,95    

26-5  1e collecte – Hydepark Vakantiebureau     €   56,95   

  2e collecte – Diaconie        €   64,15   

29-5  1e collecte – Kerk en Eredienst      €   48,77   

  2e collecte – Jong Protestant, jongeren diaconaat   €   44,30   

5-6  1e collecte – Kerk in Actie, Zending Zuid Afrika   €   94,10  

  2e collecte – Diaconie        € 112,92  

12-6  1e collecte – Hulp/perspectief mensen zonder papieren 

  € 186,58  

19-6  1e collecte – Plaatselijk kerkewerk      €   71,50  

  2e collecte – Diaconie        €   60,85  

26-6  1e collecte – Kerk in Actie, Aktie vakantietas    € 331,85  
 

Vrij te besteden: 

Opbrengst mei  € 265,00 

Opbrengst juni  € 100,00 

Bedragen zijn op basis van 50-50 verdeeld over de diaconie en de 

kerkelijke collecten. 
 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 
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Collectedoelen 
 

17 juli 2022 

1e collecte – Fryslân foar Moldavie 

2e collecte – Amref Flying Docters 

- Fryslân foar Moldavie – projecten Kerk in Actie 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de 

zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de 

christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 

worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij 

hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een 

gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals 

een douche. Moldovan Christian Aid ondersteunt kerkelijke gemeenten bij 

hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat ze ouderen kunnen 

helpen. Door de oorlog in Oekraine zijn veel mensen op de vlucht 

geslagen. In Moldavie worden Oekrainse vluchtelingen gastvrij ontvangen. 

De moldavische bevolking, de regering en humanitaire organisaties zetten 

zich onophoudelijk in voor de vluchtelingen. 

- Amref Flying Docters 

Het recht op een goede gezondheid kun je niet afdwingen. Het recht op 

een goede gezondheidszorg, voor iedereen, wél. Dat is de missie van 

Amref Flying Doctors. We willen de gezondheid van mensen in Afrika 

blijvend verbeteren. Vooral meisjes en jonge vrouwen. Want als zij gezond 

zijn en blijven, kunnen ze werken en een beter leven opbouwen voor 

zichzelf en hun gezin. 
 

24 juli 2022 

1e collecte – Fryslân foar Moldavie 

2e collecte – Hospes de Kime Sneek 

- Fryslân foar Moldavie – zie zondag 17 juli 

- Hospice De Kime in Sneek 

Als zorg thuis niet meer lukt, biedt het hospice hulp, gastvrijheid en 

verzorging aan mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. 

Persoonlijke aandacht is een belangrijk aspect van de zorg, die gegeven 

wordt door Thuiszorg Zuid West Friesland en een groot aantal vrijwilligers. 
 



 
8 

 

31 juli 2022 

1e collecte – Fryslân foar Moldavie 

2e collecte – Nijkleaster 

- Fryslân foar Moldavie – zie zondag 17 juli 

- Nijkleaster 

Nijkleaster wol in nij kleaster foarmje yn it doarp Jorwert. It doel is om in 

plak te kreëarjen dêr’t minsken har yn alle rêst werom lûke kinne om har te 

besinnen en om op adem te kommen. Tagelyk is it in plak dêr’t minsken 

elkoar moetsje yn liturgy en petear, stilte en pelgrimaazje, wille en 

rekreaasje. Sa wurdt der yn Nijkleaster socht net nije wegen foar it 

evangeelje en wurdt der in oandiel levere oan persoanlike, tsjerklike en 

maatskiplike fernijjing. 

7 augustus 2022 

1e collecte – Bloemenfonds 

2e collecte – Diaconie 
 

14 augustus 2022 

1e collecte – Kerk in Actie Werelddiaconaat 

2e collecte – Jeugdraad 

- Kerk in Actie Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp 

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een 

groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de 

dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een 

betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met 

de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegen heid. 

Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers 

kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd 
 

21 augustus 2022 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Kerk en Pastoraat 

 

28 augustus 2022 

1e collecte – Onderhoudsfonds 

2e collecte – Diaconie 
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4 september 2022 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Kerk in Actie Werelddiaconaat 

- Kerk in Actie Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een 

beperking 

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte 

volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en 

hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie 

ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt 

mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen 

lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij 

mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen 

diaconaal kunnen ondersteunen. 
 

11 september 2022 

1e collecte – Jong Protestant 

2e collecte – Bloemenfonds 

Jong Protestant De kerk: een thuis voor jongeren 

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er 

thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig 

stem hebben. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig 

mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom 

ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse 

Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan 

bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en 

geliefd voelen. 
 

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. 

 

Mocht u zelf een doel willen aandragen, dan is dat altijd mogelijk. U kunt 

dit doorgeven aan een diakenof via mailadres diaconie@kerkeasterein.nl.  

Het is van belang dat het doel een ANBI status heeft. 

 

 

mailto:diaconie@kerkeasterein.nl
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Ut de gemeente 

 

 
 

Lokwinsken 

 

foar alle minsken dy’t harren jierdei/jubilea yn july en augustus hoopje te 

fieren. 

 

24 july 75 jier  mefr. B.Tacoma-Veenstra  

     Easterein 
 

24 july 76 jier mefr. D. Dijkstra-Reinsma 

    Easterein 
 

3 aug. 83 jier dhr. J.IJ. Kooistra 

    Easterein 
 

15 aug.  79 jier dhr. H. Drost 

    Easterein 
 

18 aug. 82 jier mefr. G. de Boer- de Boer 

    Easterein 
 

18 aug.  81 jier  dhr. C. van Dijk  

    Easterein 
 
 



 
11 

 

19 aug.  88 jier dhr. S. Scheltema 

    Makkum Fr. 
 

20 aug. 96 jier mefr. A. Okkema-Zijlstra 

Wommels  
 

20 aug. 85 jier dhr. J. Strikwerda 

    Easterein 
 

28 aug.  86 jier mefr. J. Couperus – Stegenga 

    Easterein 
 

31 aug.  75 jier dhr. G.T. Hiemstra 

    Easterein    
 

Jubilea: 

 

25 july 60 jier dhr. en mefr. C. van Dijk – A. Idzenga    

    Easterein 
 

31 july 65 jier dhr en mefr. P.H. de Boer – G. Velzen 

    Easterein 
 

Wa ha de blommen krigen: 
 

19 juny    dhr. Klaas Overal 

Easterein 
 

26 juny   mefr. Froukje Dijkstra  

    Easterein   
     

3 july   fam. Haitsma-Plantenga 

    Easterein 
 

10 july   mefr. Akke Bijlsma 

    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 H1, D5, I4 en E8 

Hoeveel zonen van Enak werden door Kaleb verdreven?  

(Jozua 15: 14) 
 
Voor C1, F4 en E3 

Hoeveel honderd man bleef in het kamp achter toen David optrok tegen 

Nabal? (1 Samuël 25: 13) 
 

Voor G4 en E9 

Hoe vaak zou Job volgens Elifaz door God gered worden in gevaar? (Job 5: 

19) 
 

Voor H3, E1, I8 en G5 

Hoeveel persoonlijke dienaren had koning Ahasveros?  

(Esther 1: 10) 

 

Voor A6, D7, I1 en B9 

Hoeveel vorsten zouden er opgesteld worden in Micha 5: 5? 
 

Voor B6 en A8 

Voor hoeveel maanden was Jakob bij Laban in huis toen die hem vroeg wat 

hij als loon wilde hebben? (Genesis 29: 14-15) 
 

Voor H8, E6, C7, G2 en D1 

Hoeveel honderdduizend weerbare mannen telde Juda?  

(2 Samuël 24: 9) 

 

Voor A7, I6 en H2 

Senaä telde: drieduizend….honderddertig inwoners.  

(Nehemia 7: 38) 
 
Voor F3, B5, D4 en A2 

Hoeveel duizend paardenstallen bezat Salomo?  

(2 Kronieken 9: 25) 
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Leesrooster NBG 

 

vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid 

za 16 jul 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid 

zo 17 jul Psalm 15 De volmaakte levensweg 

ma 18 jul 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden 

di 19 jul 1 Koningen 5:1-14 Overvloed  

wo 20 jul 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura 

do 21 jul 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER 

vr 22 jul 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel 

za 23 jul Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen 

zo 24 jul Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 

ma 25 jul Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen? 

di 26 jul Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 

wo 27 jul Psalm 70 Kom spoedig! 

do 28 jul Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs? 

vr 29 jul Lucas 11:45-54 Hypocrisie 

za 30 jul Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft 

zo 31 jul Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 

ma 1 aug Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 

di 2 aug Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht 

wo 3 aug Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 

do 4 aug 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis 

vr 5 aug 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap 

za 6 aug 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed 

zo 7 aug 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing  

ma 8 aug 1 Koningen 8:1-11 Inwijding 

di 9 aug 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitgekomen 

wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32 Salomo's gebed 

do 11 aug 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de vreemdeling 

vr 12 aug 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem 
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za 13 aug 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeoffer 

zo 14 aug 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ontgaan 

ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard... 

di 16 aug 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend bezoek  

wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom 

do 18 aug 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar blinkt 

vr 19 aug Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog 

za 20 aug Lucas 13:10-21 Klein begin 

zo 21 aug Lucas 13:22-30 Wie gered worden 

ma 22 aug Lucas 13:31-35 Drie dagen 

di 23 aug Psalm 112 De mens met ontzag voor God 

wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13 Salomo's harem 

do 25 aug 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders 

vr 26 aug 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang gezet 

za 27 aug 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed 

zo 28 aug 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout 

ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10 Een naamloze man van God 

di 30 aug 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een collega 

wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder... 

do 1 sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God 

vr 2 sep Lucas 14:1-11 Uitnodigen 

za 3 sep Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 

zo 4 sep Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen? 

ma 5 sep Psalm 143 Als alles duister is... 

di 6 sep 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud 

wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David 

do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David 

vr 9 sep 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen 

za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos  

zo 11 sep Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 
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Agenda         

 

Zaterdag 16 juli 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Donderdag 28 juli 20:00 

Orgelconcert door Masako Honda 

Martinitsjerke 

 

Donderdag 4 agustus 20:00 

Orgelkonsert Ad van Pelt 

Martinitsjerke 

 

Donderdag 11 augustus 20:00 

Orgelcocert door Jos Moeke 

Martinitsjerke 

 

Donderdag 18 augustus 20:00 

Orgelkonsert door Evert van de Veen 

Martinitsjerke 

 

Donderdag 25 augustus 20:00 

Orgelconcert door Wybe Kooymans 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 3 september 13:30 

Tsjerkepaad 

 

Zaterdag 23 juli 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 30 juli 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 6 augustus 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 13 augustus 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 20 augustus 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 27 augustus 13:30 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Martinitsjerke 

                                                                 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 6 september 2022  

Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein  


