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Protestantse Gemeente Easterein 



‘Aan tafel!’ 
Het is zo’n roep die door het huis klinkt als het tijd is om te eten. In veel 
huizen schuiven  gezinsleden aan tafel om met elkaar te eten. 
Tijdens het eten wisselen we vaak uit waar we mee bezig zijn, wat we nog 
gaan doen. Het zijn mooie momenten op een dag.  

Aan tafel met vrienden is ook altijd erg gezellig. Je pakt de draad zo weer 
op en een avond vliegt voorbij aan de gezellig gedekte tafel.  

Het jaarthema dat de Protestantse Kerk in Nederland voor dit 
winterseizoen aandraagt is ‘Aan tafel’. En als plaatselijke kerkelijke 
gemeente sluiten wij hier graag bij aan.  

Wist je dat het in de bijbel ook heel vaan gaat om eten en voedsel? 
Niet? Bij deze! 
Samen eten is een wezenlijke, terugkerende bezigheid in de bijbelverhalen. 
Sla het evangelie van Lucas er maar op na en er ontstaat een beeld van Jezus 
die van de ene naar de andere maaltijd gaat. Samen eten verbindt en schept 
een band. Het zorgt misschien wel voor de ideale setting om goede 
gesprekken te voeren.  

Conflicten werden ook vaak bijgelegd rond een maaltijd. Zo staat het in 
een brief aan de Galaten.  
Ook de Grieks-Romeinse wereld kende een traditie van maaltijden. Rond 
de maaltijden werden verhalen verteld en ideeën uitgewisseld. De eerste 
gemeenten volgden dit voorbeeld. Een gewoonte uit het dagelijks leven 
van die tijd werd overgenomen door de religieuze wereld.  

Wanneer we kijken naar onze tijd dan zien we weer zo’n zelfde beweging, 
want wij gebruiken het samen eten in onze (kerkelijke) gemeenschap ook 
als samenbindende activiteit.  
In dit activiteitengidsje vind je er  zo maar een aantal terug en er zullen vast 
nog meer activiteiten volgen. Daarom dit jaar: ‘Aan tafel’ 



Inleiding 
Eind september valt ie ieder jaar weer in de bus: de activiteitengids van 
Protestantse Gemeente Easterein. 
Dit jaar in een wat ander formaat en met een overzicht van een groot aantal 
activiteiten die dit jaar weer georganiseerd wordt.  

Blader het eens op het gemak door, lees eens wat er onder de verschillende 
kopjes staat.  
Lijkt het je wat? 
Meld je dan direct aan bij de contactpersoon die staat genoemd. 

Want dat is iets dat wel is veranderd: geen centrale aanmelding meer via een 
formulier dat voor een bepaalde datum ingeleverd moet worden.  
Het is misschien best lastig om zo lang van te voren je vast te leggen voor 
activiteiten. 
Ze worden nog een keer herhaald in de Nijsbrief en soms ook in het 
Doarpskrantsje. Als het je dan schikt kan je gewoon mee doen. 

Iets anders dat nieuw is dat de activiteitengids dit jaar ook huis aan huis in 
de dorpen Burchwert, Hartwert en Hichtum bezorgd wordt en de mensen 
van harte uitgenodigd worden om mee te doen aan de activiteiten.  

Verder is dit niet alles wat er dit jaar gaat gebeuren. Ook voor het maken 
van plannen geldt dat het best lastig is om dit voor een heel jaar in het 
vooruit te doen. 
Er zullen vast nog activiteiten bijkomen die iets met het jaarthema ‘Aan 
tafel!’ te maken hebben. Ook hiervoor zullen we de diverse 
communicatiekanalen gebruiken. Hou ze dus goed in de gaten! 

Weet je in ieder geval van harte welkom bij de beschreven activiteiten.  
Het is altijd leuk om weer nieuwe gezichten te verwelkomen. 

  



Kindernevendienst 
Het hele jaar door (behalve in de zomervakantie) kun je elke week naar de 
kindernevendienst.  
Je gaat gewoon naar de kerk, met je ouders, pake en beppe of buurvrouw. 
Al gauw mag je dan met één van de leiding mee naar boven voor een 
verhaal, een knutselwerkje of een spel.  
Terug in de kerk mag je soms ook laten zien wat je gemaakt hebt!  
In de vier weken voor kerst en de zes weken voor Pasen is er altijd een 
bijzonder project.  

Zodra je naar de basisschool gaat mag je ook naar de kindernevendienst.  
En dat gaat door tot je weer van de basisschool af bent. 

 

Contactpersoon: Tettje de Boer-Strikwerda 
Telefoon: 0515-331375 
Mail: mebtett@hotmail.com 
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Zondagskind / helpen in de kerk 
Er is een heleboel te doen in de 
kerk als je zondagskind bent!  
 
Samen met de kerkenraad kom 
je de kerk binnen.  
Je mag de kaarsen op tafel 
aansteken. 
De kist van Rainbow 
openmaken.  
Het licht meenemen naar de 
kindernevendienst. 
Helpen met collecteren. 
En tenslotte met de dominee en de ouderling bij de uitgang iedereen een 
goede zondag en een goede week wensen.  
 
Leuk en leerzaam tegelijk! 
 
Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen meedoen. 

Kinderen die al op het rooster staan hoeven zich niet opnieuw aan te 
melden. 
 
Wil je mee gaan doen?  
Meld je dan bij Gera de Haan, zij maakt het rooster en dan weet je wanneer 
je aan de beurt bent. 

Gera de Haan 
Telefoon: 06-41704992 
Mail: gera_de_haan@hotmail.com 
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It kofferke fan Noach 
Als je op reis gaat, dan pak je een koffer en daar doe je spullen in die je 
nodig hebt.  
Nu staat er een koffertje in mijn 
studeerkamer en dat wil heel graag gaan 
rondreizen… 
Op zijn wieltjes rolt het van het ene 
naar het andere adres.  

Wat zit er in dat koffertje, denk je 
misschien? 
 
Van alles om te doen! 

Natuurlijk vind je er een goede 
kinderbijbel, waarin je het verhaal van 
Noach kan opzoeken om te lezen en waar nog veel meer verhalen in staan.   
 
Maar er zitten ook puzzeltjes, DVD’s, boekjes en spelletjes in om samen 
bezig te zijn met bijbel, geloof en al die andere dingen van het leven.  
 
De koffer is bedoeld voor kinderen van 4-8 jaar en natuurlijk ook voor hun 
heiten, memmen, pake’s en beppe’s.  
 

Mag de koffer ook een keer naar jou toekomen? 
 
Laat het weten aan ds. Nicolette (06-14454766) en hij reist graag naar je 
toe! 

 

 

 



Meet me (8-12 jaar) 
Dit is de jeugdgroep 
voor kinderen die in 
de laatste jaren van 
de basisschool zitten.  
 
Lijkt het je leuk elke 
maand met elkaar 
iets leuks te doen en 
zo samen met het geloof bezig te zijn?  
We komen bij elkaar van 17.00 tot 18.00 uur in de kerk.  
 

De data plannen we met elkaar. 
 
Doe je ook mee? 

 

 
Als je vorig jaar al meedeed hoef je je niet opnieuw aan te melden. 
Wil je meedoen, meld je dan bij   
Gera de Haan 
Telefoon: 06-41704992 
Mail: gera_de_haan@hotmail.com 
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Eat & Creed 
Komend seizoen wordt deze groep weer geleid door Nathalie en Gera.  
Eén keer in de maand komen we van 18.00 tot 19.30 uur bij elkaar. 
We zorgen met zijn allen voor het eten.  
Tijdens en na het eten bespreken we stukjes uit de Bijbel, het dagelijks leven 
en doen we een kleine activiteit.  
Het doel is dat we gezellig bij elkaar zijn en op een open manier met elkaar 
kunnen praten over dingen die met het geloof te maken hebben. 

Als je vorig jaar al meedeed hoef je je niet opnieuw aan te melden. 
Wil je meedoen, meld je dan bij   
 
Gera de Haan 
Telefoon: 06-41704992 
Mail: gera_de_haan@hotmail.com 
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Gespreksgroep 20 ++ 
Veel twintigers en dertigers hebben het druk en het is soms lastig om tijd 
vrij te maken voor een niet erg dringende gespreksgroep.  
Toch is gebleken dat het de moeite waard is om een aantal keer per jaar 
toch een streep te zetten in die agenda.  
 

Even onthaasten, even luisteren naar elkaar. 
Om te delen waar je mee bezig bent, met welke vragen je rondloopt, om 
elkaar te bemoedigen en te inspireren.  
En dit doen we aan de hand van thema’s uit ons dagelijks leven en kijken 
dan wat de Bijbel hier over te zeggen heeft.  

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen willen we met elkaar eten.  
 

Zit je al in de app-groep?  
Dan hoef je niets te doen. 
Wil je aanschuiven? 
 

Meld je dan bij ds. Nicolette 
Telefoon: 06-14454766 
mail: predikant@kerkeasterein.nl 
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Net te Dreech 
Anders dan de naam van onze groep doet vermoeden gaan we soms best 
een eind de diepte in! Maar het hoeft 
niet. We zijn onszelf, pakken heel 
verschillende thema’s bij de kop en 
leven graag met elkaar mee.  

Nieuwe gezichten zijn altijd welkom: 
ieder lid brengt ook zijn eigen verhaal 
en zijn eigen manier van geloven mee.  
 

Zit je al in de app-groep?  
Dan hoef je niets te doen. 

Wil je een avond meedoen? 
meld je dan bij ds. Nicolette 
Telefoon: 06-14454766 
mail: predikant@kerkeasterein.nl 

We beginnen om 20.00 uur en komen bij één van de deelnemers thuis 
samen. De voorlopige data zijn: 

18 oktober 
30 november 
19 januari 
28 februari 
31 maart  Theatervoorstelling ‘Titus Brandsma’ in Reahûs  
                          zie verder op in het gidsje 
26 april 
8 juni 
18 juli  

mailto:predikant@kerkeasterein.nl


Gespreksgroep 70 + 
Een aantal middagen komen we samen in de kerk.  
Met elkaar bepalen we de thema’s waarover we spreken.  
Misschien houdt een bericht uit de actualiteit u erg bezig, of loopt u al 
langer met een vraag rond. 
Alles kan besproken worden. 

Lijkt het u wat?  

Schuif dan op één van de onderstaande data aan in de sacristie.  
We beginnen om 14.30 uur. 

17 oktober  
5 december 
16 januari 
6 maart 
24 april 
12 juni 

Contactpersoon: ds. Nicolette 
Telefoon: 06-14454766 
Mail: predikant@kerkeasterein.nl 
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Oecumenische gespreksgroep – 
Martinikring 
Het is al een lange traditie en ook dit jaar komen wij als Doopsgezinden, 
Rooms-katholieken en Prostestanten bij elkaar. 
Dit is bij toerbeurt in één van de gebouwen.  

Voor de Rooms-katholieke kerk is 2022 een bijzonder jaar omdat op 15 
mei jl. Titus Brandsma heilig is verklaard. Een man, wiens leven dichtbij 
onze dorpen is begonnen.  

Als afsluiting van het seizoen is er dan ook een theatervoorstelling over het 
leven van Titus Brandsma, door Peter Vermaat. 
Meer informatie op de volgende pagina. 
 
De andere ochtenden staan we stil bij een 
aantal bekende mensen uit onze traditie. 
Te denken valt aan Dietrich Bonhoeffer, 
Dorothee Solle, Thomas a Kempis, Titus 
Brandsma. Wie het uiteindelijk gaat 
worden, hangt af van de voorgangers van 
de verschillende gemeentes. Zij zullen 
hun theoloog aan u voorstellen. 

1e bijeenkomst: 20 oktober om 10.00 uur in St. Martinuskerk in Reahûs 
2e bijeenkomst: 24 november 10.00 uur in de Vermaning in Itens 
3e bijeenkomst: 16 februari 10.00 uur in de Martinikerk in Easterein 

 
Vrijdag 31 maart:  
Theatervoorstelling ‘Titus Brandsma’ in St. Martinuskerk in Reahûs.  



Theater ‘Titus, held of heilige’ 
Titus Brandsma is op zondag 26 juli 1942 
in Dachau met een injectie om het leven 
gebracht. 
Wie was deze pater, deze karmeliet? 

In een avondvullende theatervoorstelling 
vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van 
deze religieus bewogen man. Hij werd in 1881 
als Anno Sjoerd geboren, op een boerderij in 
Ugoklooster (bij Bolsward). Als elfjarig jochie 
ging hij naar het kleinseminarie van de 
franciscanen in Megen, om daarna als 
zeventienjarige zich aan te sluiten bij de 
karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam 
Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de 
wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Daar hield hij 
zich niet alleen bezig met de wijsbegeerte, maar nog meer met de mystiek. 
Hij was gefascineerd door Teresa van Avila. Als filosoof en kenner van de 
mystiek peilde hij de diepten van het menselijk hart. Daarnaast bleef hij oog 
hebben voor de mensen om zich heen en deed hij veel journalistiek werk. 
Toen ons land werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen 
in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de 
dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de NSB op te 
nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen. Daarna in het Politie 
Doorgangskamp in Amersfoort, opnieuw in Scheveningen, vervolgens in 
Kleef, om te sterven in Dachau. 

Wat bezielde Titus Brandsma? Was hij een heilige? Was hij een verzetsheld? 
Of beide? 

Vrijdag 31 maart om 20.00 uur in de RK-kerk van Reahûs. 

Vrij entree met na afloop een collecte voor de gemaakte onkosten. 



Gastheer of -vrouw in de koffie ploeg 
Iedere zondag kan je voor de dienst, in het koor, een kopje koffie drinken. 
Even met elkaar praten en dan samen een plekje zoeken in de kerk omdat 
de dienst begint.  

Daarnaast is er regelmatig ook koffie drinken na de dienst. 
Dan is er wat meer tijd om rustig te zitten, wat na te praten onder het genot 
van een kopje koffie. 

We zoeken mensen die in de koffieploeg willen.  
 
Om 9.00 uur aanwezig in de kerk 
Mensen welkom heten en koffie of thee aanbieden 
Voor de dienst de kopjes weer naar de keuken brengen. 

En na de dienst, als er koffie drinken is, nog een keertje koffie schenken en 
met elkaar de boel opruimen.  

Als je al op de lijst staat, dan hoef je je niet meer op te geven. 
Wil je meedoen, meld je dan aan bij: 
Marja Crucq 
Telefoon: 06-15838661  
Mail: marjacrucq@gmail.com 
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Bijbellezers gezocht! 
Samen vieren doen we met elkaar. Het is daarom fijn wanneer 
gemeenteleden een actieve rol in de dienst spelen.  

In de advent en veertig-dagen tijd zijn het de  jongeren die een lezing 
verzorgen en de andere zondagen is er een lector.  
 
Lijkt het je wat om ook mee te doen?  
Geef je op! 
De mensen die al meedoen krijgen het rooster via de mail toegestuurd. 

Met alle nieuwe lezers wil ik graag een keer af spreken in de kerk om te 
oefenen. Want goed en duidelijk voorlezen vraagt wel enige oefening. 

 

Opgeven bij ds. Nicolette 
Telefoon: 06-14454766 
Mail: predikant@kerkeasterein.nl 
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Bijbelkring 
Met elkaar een avond in een bijbeltekst duiken en kijken waar we 
uitkomen. 
Ieder zit met zijn of haar eigen achtergrond en geschiedenis. 

Waar blijf ik haken, waar heb ik vragen over, wat spreekt me aan? 
Zomaar wat vragen die leidend kunnen zijn voor de avonden. 

 

Lijkt het je wat?  
Meld je aan!  

 

Heb je het afgelopen 
jaar meegedaan, dan 
krijg je vanzelf de 
uitnodiging in de mail. 

 

De data voor het komende seizoen zijn allemaal op donderdagavond om 
19.30 uur in de sacristie van de Martinikerk.  

6 oktober 
24 november 
12 januari 
2 maart 
27 april 
15 juni 

Aanmelden kan bij ds. Nicolette 
Telefoon: 06-14454766 
Mail: predikant@kerkeasterein.nl 
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Samen zingend het jaar door 
Door het hele jaar heen zijn er momenten dat het mooi is wanneer een 
kleine groep zangers meewerkt aan de dienst.  
De gedachtenisdienst is zo’n vast moment.  
Met de  Kerst en de vieringen rond Pasen zou het ook heel mooi kunnen 
zijn. 
 
Afhankelijk van de stemverdeling zingen we twee, drie of bij voldoende 
heren zelfs vierstemmig.  
 
Doe mee! 

Opgeven kan bij Marja Crucq (06-15838661) en Sjoukje Scheltema (06-
10157293) 

Gedachtenissnein 
28 oktober 
4 november 
11 november 
17 november (donderdag!) 

Kerst 
2 december 
9 december 
16 december 
23 december 

Pasen   
10 maart 
17 maart 
24 maart 
(31 maart ) 

 

 

  



Nieuwe liederen oefenen 
Bij de introductie van het 
nieuwe liedboek in 2013 is 
er volop geoefend en 
leerden we de nieuwe 
liederen uit het liedboek 
kennen. 

In de praktijk blijkt dat heel 
veel liederen toch niet zo 
bekend zijn, terwijl het 
prachtige pareltjes zijn om te zingen. 
Een andere melodie of een mooie tekst in hedendaagse taal. 

Wanneer de liederen wat bekender worden zingt het ook makkelijker 
tijdens de dienst. En voor de voorgangers is er dan ook de ruimte om uit de 
volle breedte van het liedboek te kiezen. 

Juist de nieuwe liederen in aanloop naar of rond de feestdagen zijn zo mooi 
om te zingen. 
Het idee is om ter voorbereiding een aantal momenten samen te komen 
om te oefenen.  
Gewoon bij het keyboard in de kerk op zondagmiddag vanaf 14.30 uur. 

 

Op weg naar Advent en Kerst 
30 oktober 
13 november 

 

 

 

Op weg naar 40-dagentijd en 
Pasen 
5 februari 
19 februari 

Op weg naar Pinksteren 
30 april 
14 mei 



Praten met de dominee 
Soms kan er in het leven iets voorvallen waar je met iemand over wilt 
praten. Het delen van dingen die je bezighouden kan helpen om er zelf ook 
weer anders tegen aan te kijken.   
 
Zo wil ik er als dominee zijn voor alle mensen die een luisterend oor nodig 
hebben. Of je al of niet in de kerk komt is niet van belang.  
Er kan over alles gesproken worden. Niets moet, alles kan.  
 
Ook wanneer alles zijn gangetje gaan, kan het fijn zijn om eens een goed 
gesprek te hebben over het leven en welke plek je geloof daarin inneemt. 
 
Voel je vrij en bel of mail gerust om een afspraak te maken. Als je liever 
tijdens een wandeling of een fietstochtje wilt praten, kan dat ook. 
 
 
Ds. Nicolette Vlaming 
Telefoon: 06-14454766 
Mail:predikant@kerkeasterein.nl 
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Koffieochtend voor ouderen 
Gezelligheid, een kopje koffie, even een praatje maken met elkaar…daar 
gaat het om. Eigenlijk net als bij u thuis aan de keukentafel, maar dan 
anders.  
Er is een vaste groep die meedoet, maar er zijn er ook die een enkele keer 
komen aanlopen.  
We heten u hartelijk welkom en u voelt zich vast bij ons thuis! 

Donderdagmorgen vanaf 10.00 uur in de sacristie van de Martinikerk 

6 oktober  
3 november 
1 december 
5 januari 
2 februari 
2 maart 
30 maart 
4 mei 
1 juni 
6 juli  



Singlekring 
De singlekring komt dit jaar weer bij elkaar! We zijn nog lang niet 
uitgepraat en gelachen.  
We komen doorgaans 1x per maand bij één van de deelnemers thuis, van 
17:30 tot 19:30 uur.  
Tijdens het eten praten we over wat er ter tafel komt of we bespreken een 
thema.  
Elkaars ervaringen horen is vaak heel herkenbaar.  
Want alleen wonen is een vak apart.  
En met elkaar eten is voor een alleenstaande natuurlijk altijd gezellig.  
 
En vind je het lastig om voor een grote groep te koken?  
Geen nood: we regelen het!  

 

Opgeven bij contactpersoon Willem Rienstra 
Telefoon: 06-53325360 
Mail: riens102@planet.nl  
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Partner verloren 
Het is niet voor iedereen even 
makkelijk om de dood van 
een geliefde te verwerken en 
de draad van het leven weer 
op te pakken.  
Pijn, verdriet en leegte zijn 
dagelijks aanwezig.  
Je zoekt niet altijd even 
makkelijk andere mensen op.  
Wanneer je echter mensen ontmoet die hetzelfde meemaken, kan dat een 
gevoel van herkenning geven. ‘Die weet ook wat het is: te moeten leven 
met een lege plaats’.  

Dit seizoen staan een  vijftal bijeenkomsten gepland voor een kleine groep 
mensen die iemand door de dood verloren hebben.  
De bijeenkomsten zullen bestaan uit het luisteren naar muziek en enkele 
teksten uit de geloofstraditie.  
Vanuit dat luisteren kunnen de deelnemers hun ervaringen uitwisselen.  
Het is een groep van lotgenoten die zelf een groot verlies hebben 
meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun die mensen elkaar kunnen 
geven.  
 
We komen samen op donderdagen om 14.30 uur in de sacristie van de 
Martinikerk: 

10 november  
8 december 
5 januari 
2 februari 
2 maart  
 
Opgeven bij ds. Nicolette (06-14454766) of predikant@kerkeasterein.nl 
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Op bezoek bij…? 
Hoe leuk is het om bij iemand op bezoek te gaan? 
Gezellig een praatje maken bij een kop koffie en 
ervaren hoe fijn het is om aandacht voor elkaar te 
hebben. 

En hoe leuk is het om bezoek te krijgen? 
Gewoon, omdat de dagen lang zijn en soms best 
stil. Je zit om wat aanspraak verlegen of je wilt meer mensen leren kennen. 

Zomaar twee redenen waarom we bij elkaar op bezoek zouden willen gaan.  
De kerk doet dit al jarenlang, het wordt pastoraat genoemd, omzien naar 
elkaar. Maar eigenlijk is al de aandacht die we voor elkaar hebben een vorm 
van omzien naar elkaar en dus van pastoraat. En als we dit met een grote 
groep mensen doen, dan kost het ook niet heel veel tijd. Bovendien levert 
een bezoekje ook weer nieuwe contacten op, een goed gesprek.  

We zoeken mensen die zomaar eens een bezoekje willen brengen en valt 
dat toevallig rond de verjaardag van die persoon, dan neem je een 
aardigheidje mee.  

We zoeken óók mensen die alleen ronde de verjaardagen van mensen die 
75 jaar of ouder zijn of bij huwelijksjubilea op bezoek willen gaan met een 
aardigheidje.  
én 

We zoeken mensen die graag zomaar een bezoekje willen krijgen.  

Anna-Joke Bakker-Bruinsma (06-83514575) en Anneke Elgersma (0515-
331597) regelen dit samen. Je doet jezelf én een ander een groot plezier als 
je zich bij hen aanmeldt. 

Bij wie ga jij dit jaar op bezoek? 
 



Pub-quiz 
Op de plank met ideeën ligt nog steeds het draaiboek voor de pubquiz. 

We hopen dat deze dit seizoen wél kan doorgaan.  

Het is een bijbel- doe en kennisquiz waarbij muziek een grote rol speelt.  
Natuurlijk vindt ook deze pubquiz plaats in café / restaurant Bergsma. 

Wie kan er mee doen? 
Iedereen vanaf de leeftijd van 10 jaar.  
De teams worden op de avond zelf gevormd, zodat er per team een 
evenwichtige verdeling in leeftijd is. 

Er zijn namelijk vragen en opdrachten waar of jongeren of ouderen beter in 
zijn. 
Zo vul je elkaar als teamleden aan! 

Zodra de datum bekend is zal deze via Facebook, Nijsbrief en 
Doarpskrantsje gecommuniceerd worden.  

Je mag je ook nu al wel aanmelden. 
Doe dit dan bij: 

Gera de Haan 
Telefoon: 06-41704992 
Mail: gera_de_haan@hotmail.com 
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Twittermaaltijd 
Het idee is heel eenvoudig.  
We houden een maaltijd waarbij iedereen een klein gerecht en een korte 
tekst meeneemt. 
Dit laatste kan van alles zijn:  

Een Bijbeltekst of spreekwoord, maar ook een vraag, losse gedachte of 
stelling.  
Als het maar, net als een tweet op Twitter, niet meer dan 140 tekens telt. 
Die tweet bespreken we tijdens het eten.  
 

Zijn er bijvoorbeeld acht 
deelnemers, dan is er een maaltijd 
met acht gangen en acht 
verschillende gespreksonderwerpen.  

Een mooi moment om gezellig 
samen te eten en elkaar te 
ontmoeten in een goed gesprek. 

 

 

Graag opgeven bij Anna-Joke Bakker-Bruinsma 
Telefoon: 06-83514575 
Mail: anna-gep@hotmail.com 

 
Dinsdag 22 november en 20 februari staan voorlopig als data gepland.  

  

mailto:anna-gep@hotmail.com


Toerist in eigen dorp! 
Dat kan, want van april tot en met oktober is er op vrijdagmiddag 
gelegenheid om onze Martinikerk te bekijken en er een stukje uitleg bij te 
ontvangen.  
In juli, augustus en tot begin september is ook op zaterdagmiddag de kerk 
open. 

Familie en/of vrienden op bezoek! 
 
Zin in een uitgebreide rondleiding voor een familiedag of personeelsuitje!  
 
Neem gerust contact op met koster André of één van de kerkrentmeesters. 

Voor meer info:  www.kerkeasterein.nl  
 
of koster@kerkeasterein.nl  
of kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 

 

  

http://www.kerkeasterein.nl/
mailto:koster@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl


Spik en span / Grote schoonmaak 
Wilt u de Martinikerk eens heel anders beleven?  
Doe dan mee met één van de poetsochtenden in ons kerkgebouw.  
We  beginnen de ochtend met een lekker bakje koffie, maar daarna gaan we 
gewapend met bezems en dweilen de kerk door. 
Gezellig een ochtend samen bezig zijn met een stralend resultaat.  
En de kerk kan er weer een paar maanden tegen. 

Data om te noteren:  
de woensdagen  

26 oktober 
11 januari  
15 maart 
en 10 mei  

Opgeven bij contactpersoon Halbe Overal  
Telefoon: 0515- 332011 of 06-18426986 
Mail: halbetineke@gmail.com 
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Schapenvolk 
Wol is een materiaal waar je veel kanten mee op kunt.  

Voor dit seizoen zijn er weer nieuwe onderwerpen.  
Data worden afgesproken in overleg.  
Per avond kunt u zich opgeven.  
 
Graag bij opgave uw 06 nummer opgeven dan komt u in de app-groep van 
het Schapenvolk en wordt u op de hoogte gehouden over:  
 
Wat we maken,  
Of het door kan gaan  
En waar het wordt gehouden 

Kosten 8 euro per keer.  

 

Aanmelding:  

Als je mee wilt doen meld je aan 
bij Jet Reitsma 
Telefoon: 06-48121364 
Mail: jetreitsma@gmail.com 
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Schilderkring ‘Kleur en Fleur’ 
Onze kring is geen cursus maar een doe-groep, die al tekenend, 
schilderend, kleurend op zoek is naar ongekende en ongedachte dingen om 
zich heen.  
Prachtige dingen om (opnieuw) te ontdekken en van te genieten.  

Een vleugje aanleg is nooit weg, maar niet persé nodig.  
Nieuwsgierigheid, aandacht en belangstelling zijn belangrijker. 

Alle schilders, oud-gedienden én nieuwkomers moeten zich opnieuw 
opgeven bij: 
 
Contactpersoon:  
Jan Strikwerda 
Telefoon: 0515-331796 

  



Meiinoar op paad rûnom Earnewâld 
Dit jier sille we te kuierjen rûnom Earnewâald. We rinne troch in unyk 
gebiet mei in rike natoer en kultuerskiednis.  

De route is 9/10 km en we rinne sa no en dan ek oer ûnferhurde paden. 

 Oan de ein fan de route (’t Healwei 4) geane we nei de Grifformearde. 
Tsjerke oan de Wiidswei foar in bakje kofje/tee en wat lekkers. Hjir sil ús ek 
wat ferteld wurde oer de ‘nijsgjirrige’ preekstoel en de doopskaal. 
 
Foar de net rinners binne der ek moaie fytsroutes om Earnewâld hinne. 

Sneon 8 oktober sammelje we om 12.30 oere oan de Stittenserleane, sawol 
de rinners as fytsers en ride meiinoar nei Earnewâld. 

 

Graag vóór 30 september opgeven voor deze activiteit bij de 
contactpersonen: 

Antsje Lolkema     Jellie Greidanus 
Telefoon :06- 12671590    Telefoon: 06-57619165 
Mail: a.lolkema@ziggo.nl    Mail mj.griedanus@planet.nl 
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Boekenclub 
In het voorjaar zijn we met 6 mensen van start gegaan met de Boekenclub. 
Er zijn inmiddels 2 titels gelezen en besproken. 

Bij toerbeurt is er één gespreksleider. 

Aan het eind van het gesprek zoeken we een nieuwe titel uit en spreken we 
een volgende datum af. 

In oktober komt de groep weer bij elkaar en bespreken we ‘Wormmaan’ 
van Mariken Heitman. 

Lees je graag en lijkt het je leuk om ook eens mee te doen? 

Geef je dan op bij de contactpersoon.  

Tjerkje Kooistra-de Vries 
Telefoon: 0515-332228 of 06-22556113 
Mail: tkdv1949@gmail.com 
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Filmavonden 
Er zijn van die films die je aan het denken zetten en waar je best wel eens 
met anderen over zou willen napraten.  
Dit seizoen zullen we een viertal films laten zien en na afloop onder het 
genot van een hapje en drankje met elkaar in gesprek gaan.  

Aanmelden is niet nodig. 
Wel even de data in je agenda zetten: 

Aanvang: 19.30 uur in de Martinikerk 

29 september 
1 december 
24 januari 
14 maart 

  



Passage 
U hoeft geen lid van onze vereniging te zijn om gewoon een keertje aan te 
schuiven.  

19 oktober  
Dhr. J. v/d Ven 
Lezing over ‘Geloof, Hoop en Liefde’ 

16 november 
Mw. R. Bakker 
Lezing over ‘Grannie2Grannies in ontwikkelingslanden’ 

14 december  
Mw. Ds. T. Hiemstra en de heer A. Nauta. 
De Adventsviering: ‘Figuren rond de kerststal’ 

18 januari  
Dhr. P.D. Meesters 
Lezing over ‘Ouderen psychiatrie’ 

22 februari  
Jaarvergadering 

22 maart  
Mw. R. Boersma 
Lezing over Harttransplantatie, ‘Het wonder van het donorhart’ 

19 april  
Dhr. G. Vriens 
Lezing over ‘Het ontstaan van de 11 Friese steden’ 

Op bovengenoemde data om 19.45 uur in de Skoalleseize. Consumpties 
daar voor eigen rekening. Voor een enkele avond hoeft u zich niet aan te 
melden.  
Om lid te worden kunt u contact opnemen met Geeske de Jong, Telefoon 
0515 – 331351  



Moderamen / dagelijks bestuur 
Voorzitter 
Janke Abma-van der Valk  
Wynserdyk 22A 
0515- 336810 of 06-38384588 
Mail: abma_vdvalk@hotmail.com 

Scriba 
Lisette Zijlstra-van Haaren 
Populiereleane 11 
of Postbus 2, 8734 ZK 
Easterein     
06-49684830 
Mail: scriba@kerkeasterein.nl 

Voorzitter Diaconie 
Marcel Janssen 
De Singel 34 
0515- 331648 of 06-27347900  
Mail: marcel.francisca@gmail.com 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 
Stefan van Krimpen 
It Risplân 8 
06-18639018 
Mail: scvank@hotmail.com 

Predikant 
Ds. N. Vlaming  
Populiereleane 9 
06-14454766 
Mail: predikant@kerkeasterein.nl 

 

mailto:abma_vdvalk@hotmail.com
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:marcel.francisca@gmail.com
mailto:scvank@hotmail.com


Wijkindeling 
Voorheen was op deze plek de wijkindeling terug te vinden, waarbij van 
iedere wijk de naam van de ouderling en diaken vermeld stond. Door een 
tekort aan ouderlingen en diakenen is het niet meer reëel om een 
wijkindeling te hanteren. 
Hierna staan de adressen van alle ouderlingen en diakenen die je kan 
benaderen als er iets is, ongeacht waar je woont.

Ouderlingen 
Janke Abma-van der Valk 
Wynserdyk 22A 
0515- 336810  
Mail: abma_vdvalk@hotmail.com 

Janny Strikwerda - Schouten  
Hofsleane 2 
0515-755950  
Mail: 
sake_en_janny@hotmail.com 
 
Janke Twijnstra - Rispens  
De Ljits 1 
0515-332570  
Mail: w.twijnstra@home.nl 

Diakenen 

Marcel Janssen  
De Singel 34 
0515-331648  
Mail: marcel-francisca@hetnet.nl 

Monique Vellinga – van den Berg 
Sibadawei 26 
0515-332272  
Mail: moniquevellinga1968@ 
gmail.com 

Luuk van der Werk  
De Tsjems 9, Itens 
0515-336822  
Mail: l.werk1957@gmail.com 
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College van Kerkrentmeesters 
Voorzitter 
Stefan van Krimpen  
06-18639018  
Mail: scvank@hotmail.com 

Secretaris 
Douwe Durk Reitsma  
Smidslân 11   
of Postbus 2,  
8734 ZK Easterein 
0515-332500 of 06-20855630 
Mail: 
kerkrentmeesters@kerkeasterein.
nl 

Leden 
Leo Slooter  / begraafplaats 
06-51854724  
Mail: Ls@tolibv.nl 

Doede Kooistra /  / pachtzaken 
06-15356106 
Mail: d_kooistra91@hotmail.com 

Andries Veenstra / gebouwen 
06-11341278 
Mail: 
andriesveenstra@hotmail.com 

 

Rekeningnummers 
NL58 RABO 0349 5004 87 
(Algemeen) 
NL92 RABO 0349 5075 38 
(Collectebonnen) 
NL71 RABO 0349 5066 55 
(Diaconie) 
NL13 RABO 0349 5014 91 
(ZWO) 
 

Jeugdraad 
Durk Joustra 
06-10361885  
Mail: durkjoustra70@gmail.com 

Nathalie Oliveiro 
06-83500335 
Mail: nathalieoliveiro@gmail.com 

Wybrich Ynema 
06-14422720 
Mail: wybrich@kpnmail.nl 

Ds. Nicolette Vlaming 
06-14454766 
Mail: predikant@kerkeasterein.nl 
 

  

mailto:Ls@tolibv.nl
mailto:d_kooistra91@hotmail.com
mailto:durkjoustra70@gmail.com
mailto:predikant@kerkeasterein.nl


Handige adressen rond de diensten 
Koster 
André Vink, Singel 30A 
0515-333134 of 06-25497928 
Mail: koster@kerkeasterein.nl 

Muzikale begeleiding 
Balt de Vries,     Sjoukje Heins-Scheltema 
0515-417782     06-10157293 
Mail: baltdevries@gmail.com   Mail: sjoukje.heins@ziggo.nl

Mediateam 
Jan Joustra 
Jesse van Krimpen 
Thijs Janssen 

Bloemendienst 
Durkje van der Eems 
0515-332300   
Mail: durkjevandereems@ziggo.nl 

Collectebonnen 
Jelle Brouwer 
Koaifinne 4,  
0515-332269 
Mail: jbrouwereasterein@hotmail.com 

Streaming kerkdiensten:  
www.kerkomroep.nl / Easterein 

Ledenadministratie 
Aline Evenhuis, Skippersbuorren 19  
06-38905783  
Mail: ledenadministratie@kerkeasterein.nl 

mailto:koster@kerkeasterein.nl
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Commissies 

Muziekcommissie 
Folkje Visser   0515-332269 / folkje1956@hotmail.com           
Halbe Overal  0618426986 / halbetineke@gmail.com   
ds. Nicolette Vlaming 06-14454766 / predikant@kerkeasterein.nl 

Inrichtingscommissie 
Monique Vellinga  0515-332272 / moniquevellinga1968@gmail.com  
Douwe Reitsma 06-20855630 / kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl   
Halbe Overal  0618426986 / halbetineke@gmail.com 
ds. Nicolette Vlaming 06-14454766 / predikant@kerkeasterein.nl 

ZWO-commissie 
Broer Harmen Abma 0515-336810 / abma_vdvalk@hotmail.nl               
Jet Reitsma  06-48121364 / jetreitsma@gmail.com 
Tineke Vink  06 – 47725951 / tinekevink@hotmail.nl 
Luuk van der Werk  0515-336822 / l.werk1957@gmail.com 
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Communicatie 
Sneinsbrief;  
Komt iedere zondag uit met hierop de orde van dienst, collectedoelen, 
bloemengroet en korte mededelingen. 
Voor donderdag mailen naar: famvink@ziggo.nl 

Nijsbrief 
Komt gemiddeld om de vier weken uit. 
Kopijdata staan in Nijsbrief vermeld. 
Kopij insturen voor zondagavond 19.00 uur naar: 
nijsbrief@kerkeasterein.nl 

Kerkklok 
bezorging:  
B. Westra-Keulen 
0517-469245  
Mail: baukje@operamail.com 

kopij:   
Botty Tacoma – Veenstra | Wynserdyk 10 
0515-331479  
Mail: tacoma@altac.nl 

Website  
www.kerkeasterein.nl 
Input voor de website kan gestuurd worden aan de webmaster:  
Douwe Durk Reitsma, kerkrentmeester@kerkeasterein.nl 
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