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Meditatie 
 

Zingen in de zomer 
 

Eens komt de grote zomer, waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. 

Gez. 288 / Ld. 747 
 
Hoe dik het nieuwe liedboek ook mag zijn, liederen over de zomer staan 
er nauwelijks in. Vreemd genoeg gaat het wel over de herfst, en natuur-
lijk over de oogst. Maar het ene, bekende zomerlied heeft wel heel veel 
te bieden.  
Schrijver was een vriend van Maarten Luther, aan wie in dit jaar 2017 
heel veel aandacht wordt gegeven. Dit lied werd en wordt gezongen op 
een destijds bekend volksdeuntje, een popliedje zeg maar. Het had 
maar liefst 34 (!) coupletten. Wij komen niet eens aan alle 8 vertaalde 
verzen toe.   En als u niet van zingen houdt dan zijn de woorden op zich 
zelf misschien al opbeurend. 
Bijna iedereen ziet ieder jaar weer uit naar de zomer. Het lijkt er op dat 
we met z’n allen steeds ongeduldiger worden. De tijd gaat snel. De 
weersvoorspellingen kunnen steeds verder vooruit kijken. Dan voelt de 
meimaand ons maar weer koud aan en hebben we de korte broek al 
klaar gelegd. Ons lied kijkt ook verlangend naar voren: Eens komt….  
Dan….  Tot vier keer toe begint een vers met: Dan…   Het is echt een 
lied om je door mee te laten nemen, zonder veel vragen te stellen. Bo-
vendien mag het ons ook aanspreken om de realistische, menselijke 
toon. Vers 4 heeft oog voor het geloof in Gods hulp die mensen verlost 
van: ‘aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, 
van ’t lijden aan de tijd’.  
Een aantal keren komt het moeilijke woord ‘Koninkrijk’ in de verzen 
voorbij. Gods koninkrijk. Dat vatten wij vaak op als iets heel ver weg, ooit 
bij de wederkomst, de voleinding. Als we niet uitkijken raakt God zelf ook 
op grote afstand. Terwijl Gods koninkrijk ook zoiets betekent als heer-
schappij, aanwezigheid. Juist rond Pinksteren mogen we des te meer 
weten dat God er is en werkt door de Geest. De slotregel van vers 8 
bezingt ‘de Geest om al zijn werken ‘. 
Het is trouwens een heel compleet lied. Vers 7 bereid ons voor op de 
viering van ons gezamenlijk Avondmaal, op zondag 11 juni as. ‘Dan zijn 
wij aangezeten in Gods verheven zaal, en zullen met Hem eten het 
eeuwig avondmaal”.    
 
Ds. Bernard Keizer  
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

 
Snein 4 juny FOW Hegebeintum 
09.30 oere frou J. Mulder-Vogelzang, Yndyk 
 
Zondag 11 juni Nicolaaskerk Blije  
 gezamenlijke dienst 
09.30 uur ds. B.G. Keizer 
 Viering H. Avondmaal, 
 Deurcollecte: Zending 
 
Zondag 18 juni Pleindienst 
10.30 uur dhr.  
j. Helfferich Oude Bildtzijl 
 Collecte n.n.b. 
 
Snein 2 july FOW Hegebeintum 
09.30 oere dû. J. van de Meer Akkrum 
 
Zondag 9 juli De Haven gezamenlijke dienst 
11.00 uur ds. B.G. Keizer 
 
Zondag 16 juli Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. T. Noorman Rotterdam 
 
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 
 
 
 
 
Oecumenisch Leesrooster 
 
4 juni Pinksteren Ez 11, 17-20; Joh 14, 23-29 rood 

11 juni Trinitas Ex 34, 4-9; Mat 28, 16-20 wit of rood 

18 juni 1 na Trinitas Jes 12, 1-6; Mat 9, 35-10,15 groen 

25 juni 1
e
 van de zomer Jer 20, 7-13; Mat 10, 16-33 groen 

2 juli 2
e
 van de zomer Jer 29, 1,4-14; Mat 10, 34-42 groen 

9 juli 3
e
 van de zomer Zach 9, 9-12; Mat 11, 25-30 groen 

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 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
Zondag 4 juni 
11.00 uur Pinksteren; bevestiging nieuwe ambtsdragers 
 voorbereiding Heilig Aondmaal 
 Ds. B.G. Keizer 
 Collecten: 1

e
 Werelddiakonaat; 2

e
 Onderhoud 

 Bernetsjerke: Geesina en Gerda 
 
Zondag 11 juni viering Heilig Avondmaal; gezamenlijke dienst  
 Herv. Kerk 
09.30 uur Ds B.G. Keizer 
 Collecten:  
     
Zondag 18 juni. Pleindienst mmv jeugdorkest Solex; 10.00 uur koffie 
10.30 uur Dhr. J. Helfferich  Oude Bildtzijl 
 Collecte 
 
Zondag 25 juni.  
11.00 uur Mevr. M. Folbert-van der Heijden, Ternaard 
 Collecten:  1

e
 Kerk in Aktie, 2

e
 Kerk 

 
Zondag 2 juli  
11.00 uur Ds. A. Smilde, Dordrecht  
 Collecten: 1

e
 Kerk, 2

e
 Diakonie  

 
Zondag 9 juli gez. dienst  Geref. Kerk 
11.00 uur Ds. B.G. Keizer 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Orgel 

 
Zondag 16 juli 
11.00 uur Ds. 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 
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Pastoralia 
 

Om heel verschillende redenen worden mensen in het ziekenhuis opge-
nomen. Soms is het allemaal nogal overzichtelijk – vooral in de woorden 
van de begeleidende arts en andere helpers. En het valt ook lang niet 
altijd tegen. Zo kreeg Jan Fennema (Witteweg 7) in MCL een nieuw 
heupgewricht aangemeten. Wel breekt er voor hem nu een hele periode 
aan van opbouw en oefening, voordat alles weer in orde is. We wensen 
hem en zijn vrouw hierin sterkte. 
Inmiddels mochten zijn oudere broer, Eeltje Fennema (Klaphornewei) en 
een andere nestor uit onze gemeenten, Hendrik Ferwerda (Farrewei), 
ook weer huiswaarts keren. Beiden moesten na ongelukkige valpartijen 
revalideren in verpleeghuizen, in Leeuwarden en Dokkum. Met hulp van 
een rollator wordt hun wereld nu al weer wat groter.  
Het was wel even schrikken toen Timo Spoelstra met de ambulance 
naar MCL raakte. Zelf had ik hem vrij kort tevoren nog bezocht en rede-
lijk fit aangetroffen. Meteen was er de angst voor herhaling van de bijna 
fatale infectie van vorig jaar juni.  Nu wist men gelukkig hem tijdig het 
juiste medicijn te geven. Inmiddels is hij al weer thuis aan het Taniaplein. 
Hem en zijn vrouw en kinderen wensen we alle beterschap. 
Voor allerlei vormen van kanker bestaan kuren en de zogeheten chemo-
kuren. Ook daarbinnen zijn veel ontwikkelingen gaande. Zo begint Mar-
ten Hoekstra (Zwarte weg) moedig weer aan een nieuw traject. Deze 
Groningse vinding wordt sinds kort ook in MCL toegepast. Ook hem en 
zijn vrouw en dierbaren wensen we alle goeds. 
 
Hartelijke groet, 
Ds Bernard Keizer  
 

Skielk, as de bazunen skalle 
oeral út de_ûneinichheid, 

koaren om ús rize_en falle, 
alle skepsel Amen seit, 

sjonge wy mei tûzentallen: 
Hear, besljochte is it pleit. 

 
Leit dy dei ek yn it tsjuster, 

't Wurd fan God seit: haw gjin noed. 
Lit ús, hoe it paad ek bjuster, 
Him temjitte gean mei moed. 

Jezus Kristus, hjoed en juster, 
komt mei hasten en foargoed! 
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 
 
De simmermoannen komme der oan, it wurdt al wat waarmer en in prot-
te minsken sille de kommende tiid fakânsje hâlde op oare plakken yn 
Nederlân, mar ek dêr bûten. Sels bin ik krekt werom út Roemenië. In 
grut lân mei in protte natoer. De reis brocht ús yn grutte stêden Boeka-
rest, Sibiu en Timisoara. Bysûnder om te sjen, der wurdt wakker wurke 
om de stêden op te kreazjen, te ferbetterjen en diken wurde fjouwer-
baans. Op it plattelân is de haadstrjitte in asfaltearre dyk, mar dêromhin-
ne faak noch púndiken. Hoeders geane deis mei de kij fan it doarp de 
bergen yn en komme jûns om sân oere werom mei it fee. Elke ko fynt 
syn eigen stee werom, de iene hat 5 kij, in oaren miskien 15 en dy wur-
de meast mei de hân molken. Der ride noch boeren mei hynder en wein 
om gers en hea fan it lân te heljen, mar ek wol trekkers mei in balepers. 
Wy hawwe ek in tsjerketsjinst besocht yn it doarp op memmedei, de 
bern songen de memmen en froulju ta en hienen blommen mei foar de 
froulju. Yn Timisoara hawwe wy yn de tsjerke west dêr’t de revolúsje yn 
1989 úteinset is. Laslo Tökes wie de man fan de earste oere. Wy hawwe 
ek yn in museum sjoen hoe’t de revolúsje gien is. Tige nijsgjirrich mar ek 
oangripend. De wrâld hat dêr yn 1989 goed op de kop stien. In protte fan 
ús kinne grif de tillefyzje bylden noch wol foar har krije. Werom nei de 
eigen gemeentesaken. Op tongersdei 1 maaie hawwe wy tsjerkerie hâl-
den. Wy liezen Jehannes 21: 15 – 25 en songen liet 906 kûplet 1, 2, 5 
en 6. De notulen fan 10 april wurde besjoen en goedkard. By de yn-
kommen stikken binne bedankbriefkes foar giften dy’t jûn binne en ek 
nije fersiken om jild foar projekten. Der is in ynformaasje byienkomst fan 
de DDFK gemeenten oangeande in ynformaasjesysteem. De rekken 
2016 en begrutting 2017 fan de diakony binne goedkard. Ek is der mate-
riaal fan it lanlik jeugdwurk JOP ynkommen dat yn de lêsmap kin. De 
útnûging foar de gearkomste fan Tsjerkepaad op 17 maaie yn Dokkum, 
Ellert en Binne sille hjir hinne. Wy sjogge werom op de mienskiplike 
tsjerkegearkomsten mei de útkomsten fan beide gemeenten en oerlizze 
oer in ferfolch. De kommende tsjinsten wurde besjoen en besprutsen 
wat noch dien wurde moat en wa’t sitting hawwe sil. De pleintsjinst is op 
18 juny, mar der noch net in predikant, sil noch aksje ûndernaam wurde 
om ien te finen. By min waar is de tsjinst yn de Nicolaastsjerke. Der 
wurde twa foarbylden fan in beliedsplan besjoen en der sil in opset mak-
ke wurde foar it eigen beliedsplan. Yn de simmermoannen sil der wer 
tsjerkepaad hâlden wurde om de fjirtjin dagen. Der sille ek wer gemeen-
teleden frege wurde om mei te dwaan op dizze sneonen. Ek komt der 
wer in útstalling yn tsjerke, dizze kear mei wurk fan Douwe van der Weij. 
Ek kinne der wer oargelisten ynskriuwe om op dizze dagen op it oargel 
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te spyljen. De folgjende gearkomst sil wêze op 6 juny om 19.45 yn de 
konsistoarje. Nei de rûnfraach slute wy de gearkomste. BR  
 
Data fan it Tsjerkepaad 2017, de Nicolaastsjerke is iepen op 
Sneon 8 en 22 july fan 13.30 – 17.00 
Sneon 5 en 19 augustus fan 13.30 – 17.00 
Snein 9 septimber iepen monumintedei fan 13.30 – 17.00   
 

Pleindienst  18 juni 2017 
Voorganger: dhr.J. Helfferich Oude Bildtzijl 

Begeleiding:  Solex 

Start: 10.30 uur en vanaf 10 uur koffiedrinken 

Stoel meenemen, bij slecht weer in de Nicolaaskerk 

 

Agenda: 
 
Do 1 juni  20.00 uur Clusteroverleg Ferwert 
Do 6 juni 19.45 uur Kerkenraadsvergadering consistorie Blije. 

 

            
 
Tsjerke fan Ie 
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Spirituele kuiertocht op sneon 6 maaie 2017 
Middeis om 1 oere sammelje wy by de Haven yn Blije. Hjir komme al 13 
minsken by elkoar en 2 sille noch ophelle wurde. Wy ride yn 4 auto’s nei 
Eastrum. Hjir wachtet dûmny keizer ús al op. Wy starte yn de tsjerke fan 
Eastrum mei in koarte ynlieding en inkele wurden by it fuortgean 
rjochting Ie. 
Woord bij vertrek: 
Wandel behoedzaam als u van hier gaat, want God was hier eerder dan 
u, wandel deemoedig als u van hier gaat, u bent met meer dan twee of 
drie in zijn Naam. Wandel zachtjes als u van hier gaat, want de geest 
waait over heel deze aarde en de stem van de Geest spreekt op elke 
plaats. 
Ek krije wy in reissegen mei en in tekst om oer nei te tinken, earst yn 
stilte en yn de rin fan de kuier yn oerlis. It is prachtich waar en de natuer 
lit him fan syn bêste kant sjen.  
Reiszegen:   

Dat de weg zich voor je opent om je te ontmoeten, 
dat je de wind altijd in de rug mag hebben, 
dat de zon je gezicht mag verwarmen 
en de regen zacht mag vallen op je velden, 
dat God jou, totdat wij opnieuw halthouden, 
mag behoeden in de palm van zijn hand. 

Troch moaie binnenpaden rinne wy nei Ie. In moai doarp om troch hinne 
te kuierjen. Oankommen by de tsjerke stiet de koster al yn de doar, wy 
binne wolkom. Efter yn tsjerke stiet de kofje en tee mei lekker stikje keek 
al foar ús klear. Nei de tee krije wy wer in wurdsje mei foar ûnderweis en 
sykje dan de Dokkumer Ie en kuierje fierder. P de helte folget in binnen-
paad werom nei Eastrum. Dêr krije wy in wurd mei nei hûs. In prachtige 
kuier mei in moaie groep minsken, soks kin fuortset wurde op in oar jier, 
mei tank oan dûmny Keizer. 

 
Liedboek, blz. 1335: 
 
Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 
Dat je opstaat wanneer je valt, 
Dat je mens mag worden in Gods ogen 
En in die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
Dat je gaat in het licht 
En de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft 
En gaat in vrede. 
      Andries Govaert 



10 

 
 
Tsjerke te Eastrum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meer dan 250 kerken in Friesland zijn deze zomer open. Dat is Tsjerke-
paad. Wij bestaan sinds 2004 
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Kleasterrûntsjes. 
 
Dit jaar worden weer kleasterrûntsjes gehouden. Dit zijn wandelroutes 
langs kerken en plaatsen waar kloosters stonden of nog staan. Ook bui-
ten de Tsjerkepaadperiode is het mogelijk deze routes te wandelen. 
Vanuit de volgende plaatsen zijn de routes vermeld onder  Aldeboarn, 
Dokkum, Ferwert, Lekkum, Sint Nicolaasga en Workum.  
 
De geplande rûntsjes zijn: 15 juli vanuit Leeuwarden; 19 augustus vanuit 
Gerkesklooster; 26 augustus vanuit Metslawier en 9 september vanuit 
Bolsward.  

 
 
 
 
Wandelroutes. 
 
Bonifatius Wandelroute. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pylgertochten 
 
De eerstvolgende tocht is op: 
7 oktober vanuit de omgeving 
van Zorgvlied.  
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Gemeentenieuws Gereformeerde kerk “De Haven” 

 

It is simmer as ik dit skriuw. Us jeugd hat krekt examen dien en kin no 
genietsje fan it moaie waar. En no mar wachtsje op de útslach.  
Wy hawwe krekt Himelfeartsdei wer hân en geane op nei it 
Pinksterfeest. Op Pinkstersnein sille de nije amtsdragers befestige 
wurde. Wy binne bliid dat der dochs wer minsken ré fûn binne om tiid frij 
te meitsjen foar it tsjerkewurk. Wy sitte lykwols noch wol mei in tekoart 
fan twa âlderlingen. Wy binne dwaande om dat gat op te foljen mei 
kontaktpersoanen, dy’t elk in wyk krije sille. Liket it jo/dy ek wol wat om 
ris by wat minsken del te gean foar in praatsje? Wy kinne altiid noch wol 
in pear minsken brûke. 
In pear wiken lyn wie de doop fan Merle Ryncke Holwerda. In feestlike 
tsjinst mei ek in soad jeugd yn’t tsjerke. 
Foar guon minsken wiene it swiere wiken. Feikje Kroes en frou Talsma 
moasten in broer en skoansuster misse. Ma Vellema moast in soan te 
hôf bringe, Harm Piet. Hij wie noch mar 53 jier. It is hast net foar te 
stellen wat in fertriet dit jaan moat. 
Eeltsje Fennema is wer thús út de Waadwente. Jan Fennema hat ek in 
pear dagen yn it sikenhûs west foar in nije heupe. En Tiemo Spoelstra 
krige lêst fan wondroas en hat ek in pear dagen yn it sikenhûs lein.  
Op 18 juni is de pleintsjinst, dizze kear mei begelieding fan Solex. Ik soe 
sizze, litte we dêr in moaie tsjinst fan meitsje. 
En dan noch efkes dit: Tsjerkenijs komt foartoan ek op de webside te 
stean. Mei oersetting fan dit ferhaal. 
 
Fokke Hoogterp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ald papier 
 
It âld papier wurdt  foartoan ophelle troch de tsjerke. De container bliuwt stean 
en is gewoan elke sneontemoarn iepen. Fierders wurdt it ien kear yn it kwartaal 
yn it doarp ophelle. Sadra’t wy de boel op poaten hawwe,  krije jimme berjocht 
wannear’t it ophelle wurdt  

Uitnodiging voor de pleindienst op zondag 18 juni. 
 

Aanvang 10.30. Om 10.00 staat de koffie klaar. 
Voorganger: dhr. J. Helfferich Oude Bildtzijl 
M.m.v. Jeugdkorps Solex 
Bij slecht  weer wijken we uit naar de Hervormde Kerk 
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 Bloemengroet 
 
30 april  fam.K. de Vries-Westra 
 7 mei. F. Kroes- de Jong 
14 mei H. Beintema-Verbeek 
21 mei E. Fennema 
     mei D. Kroes 
28 mei T. Spoelstra 

 
Gedoopt:  
14-5 Merle Ryncke Holwerda, De Haven 8 (wijk 4)  
 
Verhuisd:  
Hidde Kloosterman, Buitenland, vh. Curacaostraat 73D, Leeuwarden (v.k.lid)  
 

Verjaardagen 

 

2 juni        R.Talsma-Drost, Foswert, K6                            91 jaar 

5 juni        J.Hoogterp, Krimpewei 1                                   72 jaar 

6 juni        E. Fennema, Klaphornewei 14                          91 jaar 

7 juni        C.M.Terpstra-vd Hurk, Klaphornewei 7             81 jaar 

12 juni      G.Spoelstra-Terpstra, Farrewei 2                      80 jaar 

12 juni      K. Dijkstra, Hoofdstraat 6                                  79 jaar 

14 juni      W.Fennema-Dijkman, Unemastraat 32             75 jaar 

30 juni      H.Beintema-Verbeek, Wierswei 1                     90 jaar 

 3 juli        M. Vellema-van der Meer, Klaphorneweg 12    85 jaar 

 5 juli        Y. de Vries-Westra, De Terp 4                          71 jaar 

 9 juli        H.H. Kroes, Voorstraat 2                                   86 jaar 

16 juli       F. Dijkman, Foswert, K 218                               87 jaar 

12 aug.    S. Kloosterman, De Terp 12                              87 jaar 

12 aug.    Y. Kloosterman-Kroes, H. Kroesstr. 8               83 jaar 

Allegear tige lokwinske    
 

Slúfke-aksje foar it oargel 
De slúfke-aksje foar it oargel hat it geweldige bedrach fan opsmiten. 
In prachtich risseltaat wer’t wij as tsjerkeried en kommisje   
fan tsjerkerintmasters jimme tige foar tanksizze wolle 

opbringst slúfkeaksje: € 3332 
 
Oproep: 
wegens het uitdunnen van de gelederen van de jeugdraad een dringende op-
roep:  
wij zoeken nieuwe leiders/leidsters voor jeugdraad en Bernetsjerke. 
Denk er eens over na en zeg ja 
De Jeugdraad  
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Kort Verslag Gez.Kerkenraads-vergadering   
d.d. 10 april 2017 
 
 
 

Opening: Voorzitter Binne Reitsma heet ons welkom en leest een stuk uit Open 

Deur: De Bergbeklimmer. Verder Johannes 12: 20-36. God lit syn Hearlikheid 

sjen yn Jezus. Daarna zingen we Lied 978: 1-4 

Notulen van Geref. Kerk worden goedgekeurd. 

Notulen Herv. Kerk goedgekeurd. 

Mededelingen: ds. Keizer: veel rouwdiensten de laatste tijd in Blije: vr. Tilma, J. 

Dreijer, vr Hazewindus, Wietske Dijkman, Sjoerdje de Jong. Dan nu in Blije 

weer even wat minder tijd, en wat meer voor de andere gemeenten van de 

combinatie.  

- Ouderlingen Geref. Kerk: Oeds Feestra heeft bedankt als voorzitter 

kerkrentmeesters. Geref. Kerkenraad zal zo snel mogelijk bijelkaar ko-

men.  

- Ouderlingen Herv Kerk hebben geen mededelingen. 

- Diakonie/Zending Geref.: groslijsten- 1 jeugddiaken (Klasiena Velde-

ma), 1 diaken (Janke Hoogterp), 1 ouderling (Tineke vd Veen) gevon-

den. Diakonie en zending worden samengevoegd.  

Diakonie/Zending Herv: Binne is naar de clusterbijeenkomst in Ferwert 

geweest. De volgende vergadering is 1 juni.  

- Jeugdraad: mooie jeugddienst, goed geslaagd; geslaagde scholieren 

krijgen  nog een presentje 

Evaluatie gemeenteavond: Geref. Niet positief, de vergadering is niet ver-

der gekomen dan de 2 diensten per maand gezamenlijk. Dit was voor een 

meerderheid van de aanwezigen al te veel en werd weggestemd.  

De Hervormde gemeenteavond was wel positief.  Als we in het eigen dorp 

verder willen moeten we met elkaar verder. De gemeente stemt voor een 

federatie Herv/Geref gemeente. Dit houdt in gezamenlijke kerkdiensten, 

een gezamenlijke kerkenraad, gebouwen en financien blijven gescheiden. 

De opvolging van ds. Keizer moet ook in gezamenlijkheid geregeld worden- 

bv. met Burdaard.  

M.b.t. samenwerking Herv./Geref. Gemeente: we houden die eerst zoals die nu 

is. De Geref. Kerkenraad belegt een nieuwe gemeenteavond.  

Rondvraag: 

.De kinderen vieren de Paasdienst in de Geref kerk om praktische redenen. Ze 

eindigen wel gezamenlijk in de Herv. Kerk. 

 

Binne Reitsma eindigt met lied 982, en het gedicht Pasen van Esther Disveld. 

Tot slot wenst hij ons wel thuis. 

Volg. Verg. Herv.: 1 mei; Geref.: 23 mei.  

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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Landelijke collectes 
 

Collecte Werelddiaconaat,  11 juni 2017 
Hulp voor straatkinderen in Colombia 

 
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad 
Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dage-
lijks leven wordt getekend door armoede, geweld, 
verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de 
kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze 
een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er 
nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op 
straat, hebben een drugsverleden of lopen het 
gevaar in de criminaliteit te belanden. 
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, 
partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activi-
teiten 
voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bĳ 
voorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de 
trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze 

meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderen-
krant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krij-
gen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en 
als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in 
te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te los-
sen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke 
eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij . In 2017 wil de Stich-
ting 450 straatkinderen helpen.  
De collecteopbrengst is bestemd voor Stichting Straatkinderen Medellín en 
andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.  
 
zondag 2 juli 2017 
 
Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kin-
der(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. 
Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze … 
afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het 
grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als we je nog eens 
zien’.  
Geen afscheidsfeestjes meer 
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel 
minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% 
van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen 
afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin 
markeren. Help dit werk mogelijk maken! 
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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 
 

Het volgende nummer verschijnt in de week van 15 juli 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 6 juli 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  

 

mailto:bgkeizer@knid.nl
file://Ellertserver/Docs/Kerkblad/Tsjerkenijs/2015%20juli/heskampen@icnn.nl
file://Ellertserver/Docs/Kerkblad/Tsjerkenijs/2015%20juli/www.kerkdehavenblije.frl

