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Meditatie 
 
Vrij van de kerk? 

God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht nu en t‘ allen tijd 

Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen 
Psalm 81: 4 

 
Het is volop vakantietijd geworden. Er wordt in de media gewaarschuwd voor 
extra drukte op autowegen en op Schiphol. De kinderen krijgen vrij van school. 
Krijgen de volwassenen vrij van de kerk? Dat valt nog te bezien. Natuurlijk, de 
voorgangers krijgen een tijdje vrij van het preken. Maar gelukkig komen er op 
zondagmorgen wel kerkgangers. Sterker nog, ik vermoed dat de tijdelijk af-
wezige vakantievierders elders ook kerken bezoeken. Misschien nog wel vaker 
dan thuis in Blije. Want op veel plaatsen, vooral in oude grote steden, staan de 
kerkdeuren alle dagen open. En voordat je het weet sta je midden in een grote 
kathedraal of basiliek. Zondags bezoeken we op vakantie soms een volstrekt 
andere dienst dan we thuis gewend zijn. Zulk ander geestelijk voedsel kan ons 
gelovig menu, ja onze geestelijke eetlust verrijken. Zo gaat het mij zelf tenmin-
ste wel. 
Verder wil ik hier het vakantie vieren niet te veel ophemelen. Onophoudelijk 
worden mensen in deze weken gevraagd waar ze heen gaan. Alsof je iets 
mankeert als je thuis blijft! Niet iedereen heeft er zin in of behoefte aan. Ik heb 
soms al een vakantiegevoel op een terras aan het water in Dokkum. Een 
weekje Ameland kan ook al enorm helpen om je vrij te maken van allerlei drukte 
of sores. Ook zo dat je even tot je zelf komt. Dit is wat we ook in de bijbel 
aantreffen. In dagblad Trouw las ik over een actie van het Nederlands Bijbel-
genootschap. Zij hebben een mailinglijst bedacht waarmee je op vakantie 
iedere dag een bijbeltekst krijgt toegestuurd. Een vakantieleesrooster, zeg 
maar. Het is een handreiking om in vrije weken eens wat meer stil te staan bij 
het leven zelf. Als voorbeeld wordt genoemd de bekende Psalm 23, over de 
Goede Herder. Daarin vertoeft David aan rustig water en in grazige weiden. In 
de Friese vertaling staat daarover: ‘God lit my wer ta my sels komme’. Kijk, daar 
zit veel in. Het gaat er om dat een mens tot zichzelf komt, vrij van allerlei druk, 
ruis of spanning. Dat kan als een bevrijding werken, om dankbaar voor te zijn. 
In onze dagen is het misschien niet overbodig om op te merken dat we ons op 
vakantie niet meteen weer een nieuw (slaven)juk op moeten laten leggen. Deze 
tip of waarschuwing komt van Paulus, in Galaten 5: 1. Het gaat toch niet om de 
verste bestemming, hoogste top of nieuwste type caravan? Laat staan dat we 
ons in de vrije tijd laten koeioneren door telefoon of tablet. Voor sommige 
mensen lijkt dit wel een verlengde hand, een eigen lichaamsdeel. Dan is vakan-
tie de kans om je er van te bevrijden. Kijk nog wel elke dag even naar die bi-
jbeltekst… 
Ds. Bernard Keizer 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

 
Zondag 16 juli Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. T. Noorman Rotterdam 
  Deurcollecte: orgelfonds 
  koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag 30 juli De Haven gezamenlijke dienst 
11.00 uur ds. D. Schreurs Hegebeintum 
 
Snein 6 aug FOW Hegebeintum 
09.30 oere dhr. J. Zeldenrust Mantgum 
 
Zondag 13 aug Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. B.G. Keizer 
  collecte: bouwfonds 
  Koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag 27 aug Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur mw. C. Roosma-de Vries Stiens 
 
Snein 3 sept  FOW Hegebeintum 
09.30 oere fr. J. Hania- v.d. Kooi Snits 
 
Zondag 10 sept De Haven Gez. dienst 
09.30 uur ds. B. G. Keizer 
  Afscheidsdienst 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Leesrooster 
 
16 juli 4

e
 van de zomer Jes 55, 6-13; Mat 13, 1-9,18-23 groen 

23 juli 5
e
 van de zomer Jes 40, 2-25; Mat 13, 24-30,36-43 groen 

30 juli 6
e
 van de zomer 1 Kon 3, 5-12; Mat 13, 44-52 groen 

6 aug 7
e
 van de zomer Neh 9, 15-20; Mat 14, 13-21 groen 

13 aug 8
e
 van de zomer Jona 2, 2-11; Mat 14, 22-33 groen 

20 aug 9
e
 van de zomer Jes 56, 1-7; Mat 15, 21-28 groen 

27 aug 10
e
 van de zomer Jes 51, 1-6; Mat 16, 21-27 groen 

3 sept 11
e
 van de zomer Jer 7, 23-28; Mat 17, 14-20 groen 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
 
Zondag 16 juli 
11.00 uur Ds. G.M. van Wieren, Oosternijkerk 
 Collecten: 1

e
 Diakonie; 2

e
 Kerk 

 
Zondag 23 juli 
11.00 uur Ds. J. Bakker, Stiens 
 Collecten: 1

e
 Kerk, 2

e
 Zending 

 
Zondag 30 juli gez. dienst  Geref. Kerk 
11.00 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 Collecten: 1

e
 Diakonie, 2

e
 Kerk 

 
Zondag 6 aug.  
11.00 uur Ds. K. de Gier, Dokkum 
 Collecten: 1

e
 Kia Zending, 2

e
 Kerk 

 
Zondag 13 aug. gez. dienst Herv. Kerk 
09.30 uur Ds. B.G. Keizer 
 Collecten: 1

e
 diaconie, 2

e
 kerk, 3

e
 bouwfonds 

 Koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag 20 aug  
11.00 uur Ds. R. de Pee, Feanwâlden 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Onderhoud 

 
Zondag 27 aug  
11.00 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Jeugd 

 
Zondag 3 sept  
11.00 uur Ds. Th. Korteweg, Ferwert 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Zending 

 
Zondag 10 sept afscheid Ds. Keizer 
09.30 uur Ds. B.G. Keizer 
 Collecten: 1

e
 Diakonie; 2

e
 Orgel 

 
Zondag 17 sept dienst in Foswert 
10.00 uur Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Doel 
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Pastoralia 
 

Er is deze keer in het kerkblad gelukkig weinig te melden uit zieken-
huizen. Enkele gemeenteleden zijn weer thuis en hebben niet plotseling 
heel vervelende berichten of uitslagen te verstouwen. Wel is een dezer 
dagen dhr. Jitze Hoogterp (Krimpenwei 1) opgenomen in UMCG  te 
Groningen. Hij heeft te kampen met een langdurige beenwond, waar 
uiteindelijk plastische chirurgie aan te pas komt. Op dit moment van 
schrijven is niet duidelijk of hij al na een paar dagen weer naar Blija 
komt, of  dat er enkele weken mee gemoeid zullen zijn. Hoe dan ook, we 
wensen hem en zijn vrouw sterkte en beterschap. 
Voor één keer mag het in deze rubriek ook even gaan over de pastor. 
Mijn zomervakantie valt dit jaar tussen maandag 10 juli en donderdag 3 
augustus. Zo nodig kunnen gemeenteleden een beroep doen op Binne 
Reitsma of Fokke Hoopterp. Zij hebben namen van mijn dienstdoende 
collega’s. Nou ja, vakantie of niet, ver weg of thuis, ik hoop dat we alle-
maal wat gezond blijven en kunnen genieten van zomerse rust en 
warmte. 
Hartelijke groet, 
Ds. Bernard Keizer 
 

 
Pleindienst Blije  
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 
 

July is hast op de helte, in oantal minsken binne al fuort west, mar de 
measten noch net. It duorret noch in wike en dan sette de skoalfakâns-
jes útein. Ofrûne sneon by de start fan it Tsjerkepaad yn de Nicolaast-
sjerke fan Blije kamen der ek al fakânsjefierders út Goes en Hoogeveen 
dy’t yn de buert op in kemping stiene. De pleintsjinst op 18 juny wie in 
moaie tsjinst mei prachtich waar en in ferskaat oan kleuren/minsken. Op 
6 juny hat de tsjerkerie noch gearkomst hâlden yn de konsistoarje fan de 
Nicolaastsjerke. Wy liezen earst it fers I have a dream en dêrnei Romei-
nen 9: 19 – 33 en songen liet 704. De notulen fan 1 maaie wurde be-
sjoen en goedkard. By de ynkommen stikken binne konsideraasjes fan 
de PKN en data foar regionale foarljochtingsgearkomsten. Fierder fra-
gen om finansjele stipe foar projekten. Dan folgje de meidielingen: dûm-
ny fertelt oer it pastoraat, ek oaren fan ús hawwe gemeenteleden op-
socht. Tsjinsten dy’t west hawwe wurde koart neibesprutsen. Dan de 
kommende saken. Yn july binne der twa tsjinsten yn De Haven: op 9 july 
sille Griet en Binne tsjinst dwaan en op 30 july Ellert en Eelco. Op 16 july 
komme de doopsgezinden by ús en is der kofjedrinken nei de tsjinst. 
Dûmny Noorman út Rotterdam giet foar. De kommende moannen is der 
wer Tsjerkepaad. Douwe van der Weij sil glês yn lead sjen litte yn it koar 
fan de tsjerke. Yn oerlis mei Douwe sil der in passende opstelling makke 
wurde yn it koar. Binne sil in skema meitsje fan wa’t op welke sneon yn 
tsjerke oanwêzich wêze sillle. Oft Cees mei fakânsje is, sil er de boeken 
fan it tsjerkhôf oan Hein oerdrage. Foar de tsjinst fan 11 juny sille Cees 
en Binne alles klearsette, it Nachtmiel sil yn it koar hâlden wurde. Dan 
wurdt praat oer de clusterbyienkomst fan alle fgemeenten yn Ferwer-
deradiel. Der sil in ferfolch komme foar alle tsjerkeriedleden. Kommende 
wike is der in ôfspraak yn Wierum om te praten oer it ôfskie fan dûmny 
Keizer. Yn Blije sil dat hâlden wurde yn De Haven op snein 10 septimber 
moarns en op 17 septimber yn Nes/Wierum op middei. Dan sjogge wy 
nei de data fan de fakânsjes fan elkenien, dat is moai ferdield oer de 
moannen july en augustus. Dûmny Keizer hat fakânsje fan 10 july ôf. 
Foar de opfolging fan dûmny Keizer sil der earst in oerlis wêze mei de 
gemeente fan Burdaard. De folgjende gearkomst sil wêze op 7 septim-
ber om 19.45 yn de konsistoarje. Nei de rûnfraach slute wy de gearkom-
ste mei in tekst fan Aurelius Augustinus út it lieteboek. BR  
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Ynkommen brief 
 
Yn it tsjerkeblêd fan de foarige moanne stie yn de evaluatie gemeenteavond 
Geref.: Niet positief, de vergadering is niet verder gekomen dan de 2 diensten 
per maand gezamenlijk. Dit was voor een meerderheid van de aanwezigen al te 
veel en werd weggestemd. 
Hoe is dit no dochs mogelik? Wy prate meiïnoar, wy freegje oan elkoar hoe giet 
it, stjoere elkoar in kaartsje, fiere feest mei elkoar en geane by elkoar op de 
kofje. Mar wolle net twa kear mei elkoar yn ien tsjerke sitte. Dat makket jo fer-
trietlik en jo tinke: hoe sille wy oait in wrâld krije dêr’t frede is, as dit al yn jo 
eigen doarp spilet.  
Ik winskje de tsjerkeried fan beide tsjerken in protte wiisheid ta. 
Willy Hoekstra 
 
Pleindienst op 18 juni 2017 
 
Thema van deze dienst is kleuren, kleuren allemaal kleuren. Op een prachtige 
zondagmorgen komen velen, jong en oud naar het Watse Cuperusplein. Voor-
ganger is Johan Helfferich en de muzikale begeleiding is in handen van het 
jeugdkorps Solex. Een ieder heeft een kleurenstrookje in zijn liturgie en we 
zoeken dezelfde kleur op. Dat betekent dat blauw bij blauw komt en geel bij 
geel en zo verder. Er zijn zeven verschillende kleuren, de kleuren worden ge-
bruikt bij het zingen van een lied. De voorganger komt met een regenboog 
paraplu. De kleuren staan voor ons zelf, elk heeft zijn eigen kleur en geeft zijn 
eigen kleur. De kleuren zoeken verbinding, gesymboliseerd door het mengen 
van verfkleuren tot één nieuwe kleur. Verbindingen tussen mensen onderling 
die moeten proberen om met elkaar door te gaan. Een van de coupletten van 
het glorialied zegt het zo: Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder 
klein geluk. Dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek. 
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Collecten 2e kwartaal 2017 
 
13-04 Albert Schweitzerfonds  € 84.15 
16-04 Kerkvoogdij € 60.50 Diaconie € 60.90
 PKN JOB   € 81.50 
30-04 Kerkvoogdij € 62.00 Diaconie € 33.00 
 Missionair werk € 61.00 
28-05 Kerkvoogdij € 35.00 Diaconie € 24.00 
11-06 Kerkvoogdij € 46.60 Diaconie € 51.15  
 Zending  € 76.65   
18-06  pleindienst 1x collecte Vluchtelingenwerk Friesland  € 160.00 
 

Agenda: 
 

Za 22 juli 13.30 uur Tsjerkepaad 
Za 5 aug  13.30 uur Tsjerkepaad 
Za 19 aug 13.30 uur Tsjerkepaad 
Do 7 sept 19.45 uur Kerkenraadsvergadering consistorie Blije. 
Za 9 sept 10.00 uur Tsjerkepaad 
 

 
 
Pleindienst Solex 
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Tsjerkepaad in de Nicolaaskerk 2017 
 
Glas in lood van Douwe van der Weij als expositie in de kerk. Douwe van 
der Weij had zich voor genomen dat wanneer hij zou stoppen met werken bij 
SMI, een paar hobby’s zou oppakken. Een daarvan is het  maken van glas in 
lood. In zijn boerderij heeft Douwe een klein atelier gemaakt waar hij deze 
hobby uitvoert. 

 
Glas in lood is al oud. Het ambacht bestaat reeds sinds de Romeinen, die al 
vensterglas gebruikten. De moeilijkheid was echter om grote vlakke platen 
te maken die in een raam gezet konden worden. Men slingerde aanvankelijk 
een geblazen hete glasbel rond, totdat er een plaatje glas ontstond (van 
ongelijke dikte). Zo moet men op het idee gekomen zijn om deze plaatjes te 
verbinden met lood strippen, zodat grote vensters gemaakt konden worden. 
De oudste bewaard gebleven ramen dateren van rond 1000 na Chr. Deze uit 
gebrandschilderde lijnen en kleurig glas bestaande religieuze voorstellingen 
van Romaanse en gotische kerken, dienden ervoor om ongeletterde ge-
lovigen de bijbel verhalen te vertellen. Je zou kunnen zeggen dat het de 
eerste stripverhalen waren. In de Renaissance nam de kunst van het glas -
in-lood maken een grote vlucht en ontstonden er gildes die zich hier spe-
ciaal op toelegden. In Nederland zijn de Renaissance ramen nog volop 
aanwezig; bijvoorbeeld de beroemde ramen van de St. Janskerk in Gouda. 
Heden ten dage wordt de schoonheid van glas-in-loodkunst weer volop ge-
waardeerd. 
De Nicolaaskerk is open op zaterdag 22 juli, 5 augustus, 19 augustus en op 
9 september. Om 13.30 staat de deur open en we sluiten om 17.00 uur. 
Afgelopen zaterdag kwamen er 25 mensen op bezoek uit alle hoeken van 
Nederland. De eerste bezoeker kwam uit Rotterdam en reisde speciaal voor 
het Tsjerkepaad naar Fryslân. Een fijne middag met goede gesprekken en 
hele positieve reacties op het glas in lood! 

  



11 

 

 

Gemeentenieuws Gereformeerde kerk “De Haven” 

 
Al wer it lêste Tsjerkenijs foar de fakânsje. Tiid om der efkes tuskenút, de sin-
nen fersette, efkes net oan it wurk tinke, of oan dit stikje dat ik noch skriuwe 
moat. Dan kinne wy dêrnei wer mei frisse moed fierder. Der is in beroppings-
kommisje dwaande om in tsjerklik wurker te finen foar ús gemeente.  
Fuort nei de fakânsje is it ôfskie fan ds. Keizer. Hy mei dan fan syn wolfertsjinne 
pensioen genietsje.  
Wy hoopje dat nei de fakânsje it oargel wer spilet (ik hâld noch mar in slach om 
de earm). Oars moatte wy mar wer de help ynroppe fan Solex. Dy hat it mei de 
pleintsjinst ek tige goed dien. De tsjinst wie neffens my in sukses. It waar wie 
skitterjend. It ûnderwerp fan de preek, fan de hiele tsjinst wie aktueel. It stie yn it 
teken fan kleuren. Elk mei syn eigen kleur hawwe, mar wy moatte wol ferbining 
sykje. Dhr. Helfferich koe dit tige treffend bringe. 
Yn ús gemeente hawwe in pear minsken te meitsjen krigen mei sykte en ferst-
jerren fan famyljeleden. Wy tinke oan de famyljes Drost en Bakker. Fierders is 
Jitze Hoogterp nei it sikenhûs west foar ûndersiken. Hy moat earstdeis ûnder it 
mes foar in operaasje.  
Winskje ik jimme allegear in goede fakânsje ta. 
 
 
Fokke Hoogterp 
 
 
Bloemengroet 
 

4 juni   mevr. Meijer-Groenewoud 
11 juni mevr. T. Fennema-Haitsma  
18 juni Hendrik Veldema 
    juni  mevr. R.Talsma-Drost 
25 juni Jitze Hoogterp 
2 juli    mevr. G. Spoelstra-Terpstra 
9 juli    fam. J. Woudsma 
 
 
Verjaardagen 

 

18 aug       F. Kroes-de Jong, Klaphorneweg 9                 77 jaar 

24 aug.     Jac. De Vries, De Terp 4                                  73 jaar 

5 sept.       J. Verbeek-Zijlstra, Foswert, K27                     87 jaar 

13 sept.    Joh. Woudsma, Zwarteweg 23                         73 jaar 
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Jubileum 

 

11 september Reinier en Gerda Drost-de Boer, Unemastr. 10, 30 jaar getrouwd 

 

Allegear tige lokwinske 
 
Bedankt 
Hartelijk bedankt voor alle bezoekjes en kaarten die ik mocht ontvangen tij-
dens mijn verblijf in het MCL en in deWaadwente in Dokkum. 
 
Groeten van Eeltje Fennema 
 
 

Nieuws van de Diaconie & Zending  

De afgelopen periode schonken wij namens u een gift aan 
de volgende goede doelen:  
Kerk in Actie: hulp voor straatkinderen in Colombia  
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín 
groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt 

getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast.  
Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de cri-
minaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner 
van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. We-
kelijks volgen bijvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de 
voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerk-
project en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen 
bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook 
lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelen-
derwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communice-
ren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in 
anderen. In 2017 wil de Stichting 450 straatkinderen helpen.  
 
 
 
Dorcas, Edukans en Light for the World  
Zuid-Soedan: een land, verscheurd door oorlog, honger en armoede. Een land, 
waar velen geen hoop hebben op een goede toekomst. En ook: een land, waar 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kerkenmaasenwaal.nl/midden/index.php/organisatie/diaconie&ei=rAMHVZeIJ43_aN7dgAg&bvm=bv.88198703,d.d2s&psig=AFQjCNF8eVsr8RrL4it_J37YPTLBIodIMQ&ust=1426609261736676
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deze drie organisaties met vereende krachten meebouwen aan een nieuwe 
generatie.  
Dé sleutel tot verandering is onderwijs. Veel jongeren in Zuid-Soedan krijgen 
dat niet. Doordat ze gehandicapt zijn. Of ontheemd. Of tienermoeder. Aan het 
begin van hun leven ontbreekt het hun aan hoop doordat ze geen enkel uit-
zicht hebben op een baan. Juist deze generatie moet echter bouwen aan een 
land van vrede en voorspoed.  
Dorcas, Edukans en Light for the World geloven dat zij meer jongeren een kans 
kunnen bieden door hierin hun krachten te bundelen. Samen willen ze ruim 
4800 jongeren een vak leren. Daarmee kunnen zij hun eigen inkomen gaan 
verdienen én verantwoordelijkheid nemen voor hun familie en hun land. Om 
dit project mede mogelijk te maken, deed men een beroep op ons.  
 
Stichting Jemima  
Deze stichting maakt roerige tijden mee. Zo werd men enkele weken geleden 
opgeschrikt door het overlijden van Sameh, een 35-jarige bewoner die bij een 
naar ongeluk om het leven kwam. Wellicht heeft u dat bericht gelezen in één 
van de nieuwsbladen. Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen. Met onder-
steuning van de stichting Caritas uit Jeruzalem kan men mogelijk 40 gezinnen 
in het zuiden van Bethlehem gaan helpen met Home Based Intervention (HBI), 
een vorm van thuiszorg in combinatie met fysiotherapie. Het betreft hier een 
uitbreiding op het reeds bestaande HBI-project waarmee men al 40 gezinnen 
in het noorden van Bethlehem ondersteunt.  
In House Jemima zelf worden momenteel 23 kinderen en jongvolwassenen 
met een beperking 24 uur per dag opgevangen en nemen daarnaast 24 cliën-
ten uit Bethlehem en omgeving deel aan een dagopvangprogramma. Het per-
soneel van House Jemima in Beit Jala bestaat volledig uit betaalde Palestijnse 
christenen, ondersteund met Nederlandse vrijwilligers.  
Stichting Jemima bestaat alleen dankzij giften van kerken, particulieren, stich-
tingen, verenigingen en bedrijven, af en toe aangevuld met legaten. De finan-
ciering van de zorg in Beit Jala staat echter de laatste jaren in toenemende 
mate onder druk. Door stijgende kosten in Beit Jala en een verslechterde 
koersverhouding van Euro naar Shekel is voor het leveren van dezelfde zorg in 
2017 € 80.000 meer nodig dan in de voorgaande jaren. Tevens merkt men dat 
Jemima nieuwe jongere vaste donateurs nodig heeft. De afgelopen jaren heeft 
men, waar mogelijk, bezuinigd op de kosten.  
Het personeel in Beit Jala heeft al jaren geen loonsverhoging gehad. Wel zijn 
de pensioenverplichtingen op peil gebracht. Men staat daarom als bestuur (pro 
deo) nu voor de uitdaging om de inkomsten jaarlijks structureel te verhogen of 
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direct in te grijpen in de zorg voor de bewoners en bezoekers van de dagbe-
steding. Daarmee staat de continuïteit van hun zorg onder druk.  
Op 23 september a.s. hoopt men het 30-jarig bestaan van stichting Jemima te 
herdenken met een landelijke bijeenkomst in Houten. Men streeft ernaar op 
die datum mee te kunnen delen dat de benodigde extra inkomsten van 
 € 100.000 zijn toegezegd en vroeg ons om hier een steentje aan bij te dragen.  
 
Stichting Orhei  
Tijdens een bezoek aan hun projecten werd men aangesproken door de Sociale 
Dienst van Moldavië over een groeiende noodzaak voor een opvanghuis voor 
kinderen die uit een onveilige thuissituatie gehaald moesten worden, maar 
waarvoor nergens een geschikte opvangplek te vinden was. Kinderen werden 
daarom tijdelijk in een politiecel geplaatst of soms nog erger namelijk in een 
huis van bewaring. Dit is niet de plaats waar kinderen horen toch? Zij dienen 
liefdevol te worden opgevangen in gewone huisgezinnen waar liefde en warm-
te is. Deze indringende vraag van de Sociale Dienst heeft diepe indruk op stich-
ting Orhei gemaakt en daarom wilde men graag, met o.a. hulp van ons, helpen.  
Men heeft namelijk een groot stuk grond naast dagcentrum Gratia met een 
geweldig fijn team van professionals die daar iedere dag met de kinderen wer-
ken. De noodzaak voor een dergelijk opvanghuis is zo groot dat men er samen 
met de mensen in Moldavië (de medewerkers, sociale dienst, de kerk, de poli-
tie en gemeente) voor wil gaan. Op het bedoelde stuk grond wil men nu een 
nieuw huis gaan bouwen dat geschikt is voor de opvang van maximaal 10 kin-
deren die daar voor bepaalde tijd kunnen worden opgevangen. Ondertussen 
wordt er ook hulp gezet op het gezin waar zij uitkomen. Men vroeg ons om 
een bijdrage voor dit project.  
 
Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland (aangedragen door een gemeen-
telid)  
Stichting Vrienden van Revalidatie Friesland zet zich in om meer mogelijk te 
maken voor patiënten van Revalidatie Friesland. De Vrienden van Revalidatie 
Friesland maken allerlei zaken mogelijk die het leven voor patiënten prettiger 
maken of het verblijf in een revalidatiecentrum aangenamer. Dit zijn voorzie-
ningen zoals speelgoed, (spel)computers, gezellige bijeenkomsten, Kerst-en 
Sinterklaas- en andere vieringen, tijdschriften en boeken maar ook mogelijk-
heden om te kunnen sporten of bewegen. Het betreft zaken die niet vergoed 
worden door zorgverzekeraars.  
Ons gemeentelid Tiemo Spoelstra heeft in de tijd dat hij in Beetsterzwaag ver-
bleef, veel steun gehad aan deze stichting. Zij maakten mogelijk dat er aan het 
Sinterklaas-en Kerstfeest aandacht werd gegeven. Tevens werden de familie en 
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vrienden er ook bij betrokken. Al met al doen zij op vele fronten iets dat het 
verblijf in Beetsterzwaag aangenamer maakt, ook voor het thuisfront.  
 
Tear (aangedragen door een gemeentelid)  
In Oost-Afrika is een humanitaire ramp gaande. In delen van Zuid-Soedan is 
officieel de hongersnood uitgeroepen. Door extreme droogte zijn veel oogsten 
mislukt. Conflicten en een ingestorte economie verergeren de situatie. Als er 
niet snel hulp komt, dreigen 100.000 mensen door honger te sterven. Ook in 
andere landen is de situatie ernstig. Onder andere in Somalië, Jemen en delen 
van Ethiopië en Nigeria zijn de voedseltekorten alarmerend hoog.  
Dit is de eerste keer in zes jaar dat ergens ter wereld officieel van een hon-
gersnood wordt gesproken. Tear is al lange tijd actief in deze regio en er was 
snel extra geld nodig om een catastrofe te voorkomen.  
 

 
Wycliffe bijbelvertalers  
Wat zou u doen als iemand vroeg: Mag ik uw bijbel? Geeft u uw eigen bijbel 
weg, koopt u een nieuwe? U hoeft hem om haar in elk geval niet met lege 
handen weg te sturen. Want hoe waardevol het Woord van God ook is; schaars 
is de bijbel allerminst.  
Toch vragen wereldwijd 1,5 miljard mensen vergeefs om een bijbel. Voor hen 
is het evangelie niet beschikbaar in een taal die ze echt begrijpen. Jonge gelo-
vigen proberen het evangelie te doorgronden, maar worstelen met een 
vreemde taal. Wycliffe bijbelvertalers zet zich wereldwijd in voor deze mensen. 
Men werkt wereldwijd samen met bijbelgenootschappen, vertaalorganisaties 
en kerken. Samen zorgt men voor betrouwbare en begrijpelijke vertalingen.  
Wij besloten dit werk te steunen met een gift.  
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Zomeravondsing-in op 26 augustus a.s. nabij ‘het Tempeltje’ bij Marrum  
Dit jaar zal er een zomeravondsing-in plaatsvinden op de dijk nabij ‘het Tem-
peltje’ bij Marrum. De afgelopen twee jaar vond de sing-in plaats op en rond 
een dobbe. Het is echter kostbaar om een drijvend podium in het water van 
een dobbe te krijgen en daarom is dit jaar gekozen voor een andere locatie. 
Deze zomeravondsing-in zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 26 augustus, aan-
vang 19.00 uur. De kosten van deze sing-in bedragen dit jaar rond de € 2000 
(o.a. voor geluid, band, aggregaat, tekstboekjes etc.) Wij besloten hier een 
financiële bijdrage aan te schenken.  
Ten slotte nog een misschien voor u interessante website met informatie over 
diaconale vakanties:  
www.hetvakantiebureau.nl  
We hopen u zo eerst weer voldoende te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groeten en graag weer tot een volgende keer,  
de Diaconie & Zending  
 
 

Kort Verslag Gez.Kerkenraads-vergadering  
d.d. 23 mei 2017 
 
 
  
Opening. Voorz. Tseard de Jong begint met het lezen van Filippenzen 4: 4-7: 
“Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen”.  Daarna opent hij de verga-
dering met gebed en heet allen welkom. 
De agenda wordt vastgesteld 
Notulen extra vergadering 12-4-2017 
Notulen clustervergadering 16 maart 2017 
Notulen gezamenlijke vergadering 10-4-2017 . Worden goedgekeurd en gete-
kend. In het Tsjerkenijs zal nog een oproep worden geplaatst voor extra con-
tactpersonen. 
 

Lit.comm.-nog geen dominee voor de pleindienst; gevraagd zullen nog 
worden ds. van den Boogaard en dhr Helfferich. 
 Kerkrentmeesters- orgel is nog niet klaar 
Ds. Keizer-doopgesprek gehad met fam. Holwerda-Douwes, diverse huisbe-
zoeken.  Verder een spirituele kuier georganiseerd. 
 Diakonie-Baukje Anema van de zendingscomm.wordt ook als diaken 
bevestigd 

Moderamen-voorbereiding gemeenteavond organiseren met onaf-
hankelijk voorzitter; wordt aangehouden tot na de vakantie. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kerkiw.nl/wp-content/uploads/2014/01/vergadering-300x164.jpg&imgrefurl=http://www.kerkiw.nl/ai1ec_event/kerkenraadsvergadering-2/&h=164&w=300&tbnid=QprTGFylGUPVZM:&zoom=1&docid=i1YhsSz0L7OooM&ei=wdsrVPy3NoLUOcXRgcgJ&tbm=isch&ved=0CCYQMygFMAU&iact=rc&uact=3&dur=2167&page=1&start=0&ndsp=16
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Afgevaardigde classis- na nog een paar vergaderingen zal niet iedere 
gemeente meer vertegenwoordigd zijn bij classisvergaderingen. 

 Afgevaardigde “St. Interzorg Foswert” is nu nog Sjoukje. Het preek-
rooster voor 2018 is al ingevuld. 

 Nieuwe voorzitter: volg. verg. 
 Clustervergadering- 1 juni, Tseard en Sjoukje 
Enveloppenaktie- voorlopige opbrengst is ruim €3300,00. Dit zal in het 

Tsjerkenijs worden vermeld. 
Contactpersonen- er zijn maar 2 ouderlingen voor alle wijken die de 

“zware” gevallen gaan doen. De contactpersonen doen verder elk een wijk, 
samen met Baukje W. en Tineke. 

Commissie voor zoeken nieuwe voorganger/kerk.werker: Rien Teunis-
sen, Ytsia Teunissen en Tine Bruinsma. In de volgende vergadering worden 1 of 
2 ouderlingen/diakenen toegevoegd. Burdaard heeft toenadering gezocht. Hier 
moeten we aktie op ondernemen. Uitzoeken wat het verschil is in kosten tus-
sen een predikant en een kerkelijk werker.  

Afscheid ds. Keizer- 10 sept. gezamenlijke dienst in Geref. Kerk? De 
combinatie regelt hieromtrent dingen. Overleggen met Hervormde Gemeente.  

Oud papier- De Geref. Kerk gaat ipv SDG het oud papier ophalen. De 
container blijft staan en we halen 4 keer per jaar het papier op. 

Rondvraag: op 9 juni kan Solex in de kerk spelen ivm niet beschikbaar 
zijn van het lokaal. Vraag wordt gesteld voor wie zondags wordt gebeden in 
geval van ernstige ziekte of overlijden. Er moet niemand vergeten worden. 
Afspraak is dat alleen de naaste familie wordt herdacht. Iedereen wordt nog-
maals opgeroepen dit aan de scriba te melden. 

Baukje V. zegt alvast dank voor de prettige samenwerking, ivm afwe-
zigheid volgende vergadering. Voor het orgel kan misschien het Petronella-
fonds worden aangeschreven.  Veel mensen lijken het Tsjerkenijs niet te lezen. 
En verder zijn er niet-leden die wel een Tsjerkenijs krijgen. Misschien een idee 
om die ervoor te laten betalen. Afsluiten door diaken na de dienst hoeft eigen-
lijk niet meer. De dominee sluit de dienst af op de preekstoel. Hij is op deze 
manier ook vrij om bv bij de deur de mensen een hand te geven. Leesmap: 
verzoeken om bijdragen kunnen  meteen naar diakonie of jeugd.  Baukje W en 
Tseard zullen bij de vergadering van ds. met de nieuwe ambtsdragers zijn.   

Volgende vergadering is op 13 juni om 20.00 uur. 
Sluiting: Baukje W. sluit af met een gedicht en de voorzitter wenst ons 

wel  thuis. 
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Onderstaand de nieuwe wijkverdeling met de nieuwe contactperso-
nen.  
Voor alle wijken zijn beschikbaar de ouderlingen Baukje van der Wal 
(562418) en Tineke van der Veen (562093) 
 
Wijk 1 
 
Wijkassistente: Wijnie Teunissen-Vink (346333) 
 
Zwartewei Farrewei,  De Terp,  Hendrik Kroesstrjitte, Joh. Doornbosstrjitte,  
Stationsweg  
  
Wijk 2 
 
Wijkassistente Tine Bruinsma (562380)  
 
Krimpewei, Taniastrjitte, Wierswei, Klaphornewei, Hegebeintum,  
 
Wijk 3 
 
Wijkassistente: Annie de Graaf-Hoeksma (561474) 
 
Farebuorren, Heskamperwei, Mieddyk, Hegedyk, Hornewei, Witteweg, Boate-
buorren, De Ryp, Zeedijk, Aebingaloane, Kienstraloane, Unemaloane  

 
Wijk 4 
 
Wijkassistent: Ger Talsma (561473) 
 
Voorstraat, Lytse Buorren, Hoofdstraat 
 
Wijk 5 

 
Wijkassistent    Rien Teunissen (346333) 
 
Unemastraat, Haven 
 
 
Wijk 6 
 
Wijkassistente: Tine Bruinsma ( 562083) 
 
Foswert, Ferwert 

 
  



19 

 

Landelijke collectes 
 

 
 

Versterk geloven in Egypte 
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich 
staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. 
Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.  
De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van 
Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan hon-
derdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Acht-
duizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bi-
jbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend 
prijswinnaars.  
Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk 
van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap. 
Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending. 
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Gereformeerde kerk “De Haven” 
 

Predikant:  ds. B.G. Keizer 
 Terpleane 2, 9125 EE  Oostrum 
 tel. 0519-724044, e-mail: bgkeizer@knid.nl 
 
Voorzitter: dhr. Tj. de Jong, Heskamperwei 1, 9171 GC Blije  
 tel. 06-38066796, e-mail: heskampen@icnn.nl 
 
Scriba: dhr. F. Hoogterp 
 Joh. Doornbosstrjitte 16.9171 LP  Blije tel. 562531 
 
Ledenadministratie mw. G. Spoelstra-de Jong  
 Taniastrjitte 21, 9171 MC  Blije, tel. 562522 
 
Voorzitter diaconie: dhr. T. Fennema  
 Hoofdstraat 26, 9171 LB Blije 
 
Voorzitter kerkrentm. dhr. F. Steegstra  
 Unemaloane 1, tel. 562076 
 
Coordinator kosters  Gea Verbeek 
en gebouw Unemaloane 1, tel. 06 51880962 of  562076 
 
Kerk Unemastraat 13, 9171 LC Blije, tel. 561683 
  
Bankrekening kerk NL55RABO0320.2330.22 
 
Website: www.kerkdehavenblije.frl 
Beheerder: Jarich Holwerda 
 

Het volgende nummer verschijnt in de week van 28 aug 2017 
 
Voor Gereformeerde Kerk De Haven te Blije 
Redactie: F. Hoogterp tel. 562531 / T. Bruinsma-Westra tel 562380 
 
kopij inleveren bij  F. Hoogterp vóór DONDERDAG 24 aug 2017 
Gaarne via de e-mail fokkehoogterp@hotmail.com 
 
* indien u niet in het kerkblad wilt worden vermeld i.v.m. ziekenhuisopname, 
verjaardag (vanaf 70 jaar) of jubileum (vanaf 25 jaar iedere 5 jaar) geef dit dan 
door aan de scriba, telefoonnr. 562531 of per e-mail. 
* in geval van ziekenhuisopname en overlijden graag contact opnemen met de 
voorzitter Tjeerd de Jong (06-38066796) of de scriba Fokke Hoogterp 
 
* wilt u de kerkdienst graag beluisteren neem dan contact op met de scriba  
* geboorte-, trouw- en rouwkaarten graag sturen naar de scriba  
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