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Meditatie 
 
Pinksteren: wat heeft dit toch te betekenen? 

 

Door de jaren heen is Pinksteren het lelijke eendje onder de christelijke 

feestdagen. Het kan zijn dat het feest van de Geest te laat in het jaar 

wordt gevierd. Het gezellig, huiselijke van de winter, met Kerst, het 

nieuwe voorjaar, met Pasen, daar kan Pinksteren niet tegen op. Mensen 

worden in juni wat ongedurig. Men gaat weekenden weg, of al op vakan-

tie. De kerkgang neemt wat af. Je krijgt ook geen koor of korps meer in 

de Pinksterdienst. Desalniettemin is Pinksteren wel de sleutel voor heel 

ons geloven en kerk-zijn. Al was het eerst volstrekt onduidelijk wat er 

aan de hand was! Een sterke windvlaag, een soort van vlammen of 

vuurtongen, spreken met vreemde tong. Vooral dit laatste brengt men-

sen van hun stuk. Zelf heb ik zoiets ook een keer meegemaakt. Tijdens 

een bijscholingsdag sprak een collega-dominee in tongen. Het sprak mij 

eerlijkgezegd niet aan….  In het Bijbelse verhaal kan men er geen kant 

mee op, wat er gebeurt. De mensen zijn verward, verbaasd, verbijsterd. 

Sommigen horen het zelfs aan als dronken gelal. In die oude, voorwe-

tenschappelijke  tijden waren de mensen de mensen vatbaar voor aller-

lei stemmingmakerij. Juist ook in het negatieve, zoals eerder een plein 

vol mensen ging schreeuwen: ‘Kruising hem!’ De onvoorspelbare disci-

pel Petrus – prominent én zwak -  zag kans om het raadselachtige spek-

takel te verklaren (Hand. 2: 32, 33) Hij legt uit dat de verrezen en opge-

varen Christus in mensen de Heilige Geest in beweging zet. In onze 

gevestigde kerken vinden dit uitgangspunt vaak maar wat eng. We laten 

het werk van de Geest dikwijls over aan allerlei nieuwe, vrije kerken en 

groepen. Maar dan vergeten we dat we er  zelf niet zonder kunnen. Als 

wij ons afsluiten voor de warmte en het vuur van de Geest – ik bedoel 

geen dweperij – dan wordt het een dode boel. Of, even erg,  we laten 

ons meeslepen door oppervlakkige sentimenten of lange tenen. Waar 

moet dan de eenheid vandaan komen, van één Heer en één Geest? Ik 

wens u allemaal een geestdriftig Pinksterfeest. 

 

Ds Bernard Keizer 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

 
Zondag 30 april Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. B.G. Keizer 
 Koffiedrinken na de dienst 
 Deurcollecte: Missionair werk 
 
Snein 7 maaie FOW Hegebeintum 
09.30 oere dû W. Tjerkstra, Snits 
 
Zondag 14 mei GK De Haven  gezamenlijke dienst 
09.30 uur ds. B.G. Keizer 
 Doopdienst 
 
Zondag 28 mei Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Leesrooster 
 
30 april  3e van Pasen Jes 43, 1-12; Joh 21, 1-14 wit 

7 mei  4e van Pasen Neh 9, 6-15; Joh 10, 1-10 wit 

14 mei 5e van Pasen Deut 6, 20-25; Joh 14, 1-14 wit 

21 mei 6e van Pasen Jes 41, 17-20; Joh 16, 16-24 wit 

25 mei Hemelvaart Dan 7, 9-10,13-14; Luc 24, 49-53 wit 

28 mei 7
e
 van Pasen  Ez 39, 21-29; Joh 17, 1-13 wit 

4 juni Pinksteren Ez 11, 17-20; Joh 14, 23-29 rood 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
Zondag 30 apr.  
11.00 uur  Ds. K. de Gier, Dokkum 
  Collecten: 1

e
 Diakonie; 2

e
 Kerk 

 

Zondag 7 mei 
11.00 uur  Ds. Th. Korteweg 
  Collecten: 1

e
 Missionair werk; 2

e
 Onderhoud 

  Bernetsjerke: Annet en Klasina 
 

Zondag 14 mei  Doopdienst, gezamenlijke dienst Ger. Kerk 
09.30 uur   Ds. B.G. Keizer 
  Collecten: 1e Kerk; 2

e
 Diakonie 

  Bernetsjerke:  Sjoukje, Baukje,  Eke en Wietske 
 

Zondag 21 mei 
11.00 uur  Ds. J. van den Boogaard, Hallum 
  Collecten: 1

e
 Jeugd; 2

e
 Orgel 

 

Donderd  25 mei Hemelvaartsdag,  
10.00 uur  leesdienst 
  Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Orgel 

 

Zondag 28 mei  
11.00 uur  Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden  
  Collecten: 1

e  
Zending; 2

e
 Kerk 

 

Zondag 4 juni  Pinksteren; Voorbereidingsdienst, bevestiging 
  nieuwe ambtsdragers 
11.00  uur  Ds. B.G. Keizer 
  Collecten: 1

e
 Werelddiakonaat; 2

e
 Onderhoud 

  Bernetsjerke: Geesina en Gerda 
 

Zondag 11 juni  Avondmaal, gezamenlijke dienst Herv. Kerk 
09.30 uur  Ds. B.G. Keizer 
  Collecten:  
 
Zondag 18 juni.  Pleindienst; 10.00 uur koffie 
10.30 uur  Ds.  
  Collecte: 
 

Zondag 25 juni. 
11.00 uur  Mevr. M. Folbert-van der Heide, 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  
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Pastoralia 
 
In het vorige nummer van Tsjerkenijs berichtten we over het  ernstig ziek zijn 

van gemeenteleden. In die dagen overleed Mw. Bep Ferwerda – Schat (Farre-

wei 9). Zij mocht 89 jaar oud worden. Te midden van vele dierbaren en beken-

den hebben we haar herdacht in crematorium Goutum, op zaterdag 11 maart. 

Een In memoriam-schrijven staat hier na. Op woensdag 15 maart kwam er een 

einde aan het aardse leven van mw. Wietske Dijkman – van der Ploeg (Fos-

werd, k. 132). Zij werd eveneens 89 jaar oud. Op maandag 20 maart stonden 

we bij haar stil in een dankdienst in ‘De Haven’. Ook over haar leven vindt u een 

In memoriam in dit kerkblad. Mw. Sjoerdtje de Jong – Eisma (Krimpenwei 24) 

wist al maandenlang dat ze ongeneeslijk ziek was, maar was in staat om min of 

meer haar gang te gaan. Wel werd haar wereld geleidelijk aan kleiner. Tenslotte 

moest ook zij de ongelijke strijd staken. Op vrijdag 24 maart is zij in vrede inge-

slapen. Op woensdag 29 maart hebben we haar herdacht in ‘De Haven’. Vanuit 

haar grote gezin is zorggedragen voor een In memoriam-tekst. 

Voor mw. Martje Hamstra – van Duinen zijn betere tijden aangebroken. Na zie-

kenhuis en Waadwente is zij nu al weer enkele weken thuis. Langzamerhand 

wordt haar actieradius, van huis en erf, al weer groter. We wensen haar en haar 

man van harte beterschap. 

Een onfortuinlijke val in zijn dierbare tuinkas bezorgde dhr. Eeltsje Fennema 

een gebroken heup, op Paaszondag. Na een operatie en een week verpleging 

in het ziekenhuis, is hij overgegaan naar de Waadwente in Dokkum, afd. Botter, 

k. 13. Ook hem wensen we van harte goede moed en beterschap. 

 
Spirituele wandeling op zaterdag  6 mei 
Als afsluiting van het winterwerk houden we ook dit jaar een spirituele kuier. Hij 

staat op zaterdagmiddag 6 mei. Gemeenteleden maar ook gasten zijn van harte 

welkom! Om 13.00 uur verzamelen bij de Haven. 

De opzet lijkt wel wat op vorig jaar, maar de route is heel anders. Om half twee 

13.:30 u. komen we samen in de kerk van Oostrum, voor een woord van vertrek 

en goede reis. Vandaar lopen we binnendoor langs de Sânewei richting Ee. 

Aldaar bezoeken we de Grote kerk en pauzeren er, met thee of koffie. Onder-

weg wandelen we een gedeelte in stilte, voor de rest vrij en in gesprek. Vanuit 

Ee bezoeken we het Stienfek, de voormalige zuivelfabriek. Vandaar nemen we 

het jaagpad langs het Dokkumer Grootdiep, richting de pijp van Oostrum. Hal-

verwege  slaan we af, door de weilanden, en komen via de Skieppereed terug 

in Oostrum. De afsluiting van deze derde en laatste kuier vindt plaats in de kerk. 

Er is daar voldoende parkeergelegenheid. De kosten bedragen € 3.- per per-

soon. We hopen op gunstig weer, zodat we ook kunnen genieten van bloemen 

en meidoorns.  

Ds. B.G. Keizer   
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In memoriam: Jaap Dreijer 

 

Op woensdag 8 februari is in zorgcentrum Foswert ons gemeentelid Jacob Dre-

ijer overleden. Hij was 95 jaar oud. Zijn leven lang woonde en werkte hij op 

Farebuorren. Daar kwam hij ter wereld, als de 2
e
 van 7 kinderen. In Blija naar 

school en naar de gereformeerde kerk. Al jong moest hij aan het werk, ‘bij de 

boer’. En later kwam hij in de landaanwinningswerken, ‘yn it slyk’. Toen dat 

ophield ging Jaap Dreijer voor zichzelf verder, met wat eigen en gehuurde 

grond, voor vetweiders en akkerbouw. Naast de stal en wat opslag thuis, bij de 

brug, bezat hij ook een pittoresk  ‘âld spultsje’ even buiten Farebuorren, aan de 

kant van de Mieden. Hij was een harde werker, taai en nooit ziek. Aan zijn zus-

ter Gryt had hij een huishoudster, of anders gezegd, bij haar een kosthuis. Meer  

dan dat was het niet; hun wonen onder een dak was niet probleemloos. Ener-

zijds was Jaap Dreijer een sociaal mens die voor anderen klaar stond, op de 

buurt of op de boerenplaatsen van De Jong en Malda. Hij mocht ook graag 

paardenconcoursen bezoeken, ook wel met de trein ver het land in. Biljarten in 

het Blijer café deed hij ook graag. Maar anderzijds kon hij ook ineens opvlie-

gend zijn, en ‘koart foar de kop’.          Tot voor enkele jaren bleef hij actief, met 

name fietsend. Dat zag hij als een middel tegen oud-worden. In september 

2016 maakt hij thuis een zware val en raakte hij naar de ziekenboeg van Fos-

wert. Daar beviel het hem onverwacht goed. Hij begon er zijn draai te vinden. 

Helaas werd dit alles door een beroerte onmogelijk. Hij kon niets anders meer 

dan in bed liggen wachten op het einde. Hij is rustig ingeslapen. Op maandag 

13 februari hebben we hem in ‘De Haven’ herdacht, in het licht van Psalm 23 en 

het evangeliewoord uit Johannes 10: 11-16. Daarin spreekt Jezus uit dat er veel 

mensen zijn, net als veel schapen en meerdere kooien. Maar er is één herder 

en één kudde. Zo was ook Jacob Dreijer een schaap van zijn stal, een lam van 

zijn kudde.  

Ds. Bernard Keizer 

 
In memoriam Berber Ferwerda – Schat 
 
Op dinsdag 7 maart kwam er een einde aan het leven van Bep Ferwerda, 89 

jaar oud. Zij werd geboren in Marrum waar haar ouders een timmerzaak had-

den. Als vijfjarige ging ze al naar school,  in Marrum en daarna Hallum. Vervol-

gens deed ze de Mulo in Ferwerd, maar niet om ‘op kantoor’ te gaan werken. 

Ze ging liever thuis meedoen in de zaak, maar ook  in allerlei verenigingen, 

zoals toneel, zang en dansen. Het betere naaien en handwerken leerde ze van 

haar moeder, zo goed dat ze een drijvende kracht werd in de handwerkclub van 

Blija. Want ze had verkering gekregen met Hendrik Ferwerda uit Blija. Nadat hij 

3 jaar in Nederlands-Indië dienst gedaan had, en na nog eens 2 jaar, trouwden 

zij in 1953 en kwamen te wonen aan de Krimpenwei in Blija. Daar worden de 

drie kinderen geboren. Van daar uit volgt de verhuizing naar de schilderzaak 
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aan de Farrewei. Daar bewijst Bep opnieuw dat ze goed met mensen overweg 

kan, ook met haar schoonmoeder en een tante als buren aan weerszijden. Ze 

sluit zich aan bij het Blijer verenigingsleven, zoals de hervormde vrouwenvere-

niging, en ook weer toneel. Tegelijk blijft ze zich inzetten voor haar familie in 

Marrum, haar moeder in het bijzonder. Nog sterker leeft ze mee in haar eigen 

gezin, als ze zelf beppe is geworden en kleinzoon Leendert overlijdt. Ze was 

meer dan gewoon zorgzaam en meelevend. Kortom: ‘hoedzje en noedzje’. Ze 

wist ook wel wat ze wilde. Zodanig dat het haar niet meeviel om op hoge leeftijd 

de rollen met haar kinderen om te draaien. Na haar levenslange zorg en inzet 

werd er voortaan voor haar gezorgd. Tenslotte kon zij dit in dankbaarheid aan-

vaarden. Langzamerhand werd haar actieradius kleiner. De tuin werd te groot, 

het kerkpad te stijl. Ze voelde haar einde naderen, na meer verval van krachten. 

Samen met haar man Hendrik heeft ze er naar toe kunnen leven en een en 

ander zelf kunnen voorbereiden. Rustig is zij thuis ingeslapen. In crematorium 

Goutum hebben we, met velen, uitvoerig stilgestaan bij haar leven, ook in het 

licht van Prediker 3: 1-11.   

Ds B.G. Keizer 

 
In memoriam Wietske Dijkman – van der Ploeg 
 
In zorgcentrum Foswert is op woensdag 15 maart overleden Wietske Dijkman – 

van der Ploeg. Zij is 89 jaar oud geworden. Haar levensweg begon in Blija, als 

de oudste van zes kinderen in het gezin Van der Ploeg. Meteen na haar school-

jaren ging ze aan het werk, als ‘lytsfaem’ bij boerinnen in de omgeving van Blija. 

Zo treft zij later ‘boerenfeint’ Fokke Dijkman. Zij vinden elkaar en krijgen elkaar. 

In 1957 trouwen ze en krijgen een woning op Teadebuorren, richting Holwerd. 

Ze krijgen vier kinderen en mem Wytske is thuis de kapitein op het schip. Bo-

vendien had ze jarenlang de zorg voor haar moeder Tryn, in Blija. In 1971 komt 

zij, komt het gezin Dijkman ook in Blija te wonen, aan de Witewei. Dan wordt 

haar wereldje ook groter, met de vrouwenvereniging en later de gymnastiek. 

Ook ongewild, als man Fokke maandenlang in Beatrixoord, onder Groningen, is 

opgenomen en zij voor het bezoek is aangewezen op vervoer. Dan blijkt de 

hulpvaardigheid van gemeenteleden van de gereformeerde kerk. In het alge-

meen was frou, mem en beppe Wytske snel bezorgd, zo niet overbezorgd en 

ongerust over soms vrij gewone dingen van het leven. Zij tilde er zwaar aan.  

Maar ze kon later wel genieten van haar kleinkinderen en van het huiselijke 

leven in brede zin. Zo’n vijf jaar geleden raakte ze slecht ter been, na een val in 

huis. Samen konden Fokke en Wietske overgaan naar Foswert, waar hun na-

men prijkten op de deur van nr. 132. Maar hun samenzijn werd al snel verstoord 

door haar vergeetachtigheid en afnemende mogelijkheden. Het rechte contact 

met haar werd moeilijk. Haar wereld was niet veel groter meer  dan de soos-

groep in Foswert. In februari verzwakte ze erg en werd ze bedlegerig. De dier-

baren om haar heen, ook de allernaasten, moesten haar loslaten. Na weken 
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van veel liefdevolle zorg en verpleging is zij in vrede heengegaan. In de dank-

dienst in ‘De Haven’ te Blija hebben we haar, in een volle kerk, herdacht, mede 

in het licht van het bijbels woord uit Johannes 14, over het Vaderhuis. Aanslui-

tend legden we haar lichaam te rusten op de begraafplaats van Blija.  

Ds. B.G. Keizer     

 
In Memoriam Sjoerdtje de Jong-Eisma 
 
Mem wist de mooie dingen uit het leven te halen ondanks de moeilijke tijden die 

ze heeft gekend. 

Mem was de oudste dochter in een boerengezin uit Holwerd. Hard werken was 

het motto, leren deed je in de praktijk,  niet op school. Na hun trouwen trokken 

ze eerst in bij haar schoonouders.  Ze verheugden zich op de komst van hun 

eerste kind. 

Groot was het verdriet toen hun dochter levenloos ter wereld kwam. Het heeft 

haar getekend dat hun famke zoals toen gebruikelijk was, geen naam kreeg.  

Mem was een harde werker en leerde met tegenslag omgaan. Samen met heit 

bouwden ze een bestaan op aan de Heskamperweg in Blije. Mem was een 

doorzetter. Na het overlijden van hun eerste meisje kregen ze opnieuw met 

groot verdriet te maken. Menne overleed plotseling en nog geen vier jaar later 

overleed Tineke. Maar ze was vastberaden om het leven weer op te pakken. Ze 

wilde niet dat het leven van de kinderen werd beheerst door haar  

verdriet. Ze nam weer deel aan de activiteiten in het dorp en in de kerk. Ze liet 

de kinderen weer lachen en pret maken in huis. 

Dit heeft haar gemaakt tot de mem die wij hebben gekend, nooit klagen, altijd 

verhalen als je langskwam.  

Mem had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jarenlang heeft ze zich 

ingezet voor de kerkenraad en het provinciaal bestuur van de vrouwenbond. 

Een week voor haar overlijden is haar stem nog uitgebracht bij de landelijke 

verkiezingen. Ze stond erop dat haar kinderen gingen stemmen om zo hun 

verantwoordelijkheid naar de maatschappij te tonen. Naast haar drukke gezin 

heeft mem altijd tijd gevonden om vriendin te zijn,  voor anderen klaar te staan. 

Mem kon haar emoties moeilijk tonen, sterk zijn en doorgaan was het motto. 

Ze was trots op haar kinderen en kleinkinderen. Een gelovig mens was mem. 

Ze geloofde in de kracht en liefde van God. Het gaf haar de kracht om in 

moeilijke tijden haar leven weer op te pakken en in dat vertrouwen is ze 

gestorven. 

Op de rouwkaart moest staan: 

 “Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God” 

Familie de Jong 

 

 

.  
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 
 
De Peaskedagen binne al wer foarby. De maaimoanne stiet foar de doar mar it 
waar is noch oan de kâlde kant. Moarns friest it bytiden noch en ek ús sneins-
kuier is noch mei de winterjas oan. Ferskate minsken út ús gemeente hawwe 
de ôfrûne tiid yn it sikehûs lein. Neffens my is elk op dit stuit wer thús of foar 
revalidaasje yn Borniaherne (Hendrik Ferwerda) te Ljouwert. De earste minsken 
hawwe de karavan út de stalling helle of binne al wer op reis west.  
Op maandagavond  20 maart hebben zowel de Hervormde gemeente als ook 
de Gereformeerde kerk een gemeente avond gehouden. De vragen gaan over 
met elkaar gemeente zijn in eigen dorp en hoe gaan we daar mee verder. Ook 
komt de opvolging van ds. Keizer aan de orde. In goede harmonie hebben we 
met elkaar gesproken over deze onderwerpen. Elk heeft zijn mening kunnen 
geven. Op maandag 10 april zijn de kerkenraden van beide gemeenten bij el-
kaar geweest. Na de opening met tekst uit de Open Deur over een bergbeklim-
mer. De lezing is Joh. 12: 20-36. Vervolgens zingen we lied 978. Dan worden 
de notulen van beide kerkenraden goedgekeurd en volgen de mededelingen 
van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters behandeld. Ds. Keizer vertelt 
over zijn werkzaamheden van de laatste weken. Dan volgen de evaluaties van 
de gemeente avonden. Ook komen de paascyclus en de pleindienst noch aan 
de orde. We besluiten deze avond met lied 982 het 2

e
 couplet.  Een ieder wordt 

bedankt voor zijn inbreng en wel thuis gewenst.  
BR 

 
Filmavond: 
Op vrijdag 10 maart 2017 hebben we met 14 mensen de film Matterhorn beke-
ken in De Haven te Blije. Na de film hebben we er met elkaar over gesproken. 
De film gaat over Fred, een man van 54 jaar die sinds de dood van zijn vrouw 
alleen woont. Geen contact met zijn zoon. Fred neemt af en toe de bus, zit zon-
dags in de kerk en eet stipt om zes uur warm. Alles verandert als zwerver Theo 
in zijn leven komt. Deze man is doofstom, het eerste contact verloopt vreemd. 
De overbuurman van Fred kijkt er op een bijzondere manier naar. De dorpelin-
gen en de mensen van de kerk vinden Fred en de zwerver maar vreemde snui-
ters. Zeker als ze op zondag kinderfeestjes gaan verzorgen. De film levert ge-
noeg stof tot praten op. 

 
Collecten 1

e
 kwartaal 2017 

 
29-01 Kerkvoogdij € 55.00 Diaconie € 62.00 
Pionierplaatsen € 40.00 
26-02 Kerkvoogdij €   9.50 Diaconie €. 25.50 
Wereld diaconaat €  45.00 
12-03 Kerkvoogdij €  72.50 Diaconie € 58.50 
kerk in actie €  92.50 
26-03 Dienst in Foswert te Ferwert  actie giro 555  € 121,30 
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Agenda: 
Ma 1 mei 19.45 uur Kerkenraadsvergadering consistorie Blije. 
Di 16 mei 13.30 uur predikanten overleg Foswert 
Do 1 juni  20.00 uur Clusteroverleg Ferwert 

 
Paascyclus 2017 

We kunnen terugkijken op een bijzondere cyclus. Op Witte Donderdag 
hebben we in het koor van de Nicolaaskerk het avondmaal gevierd. Op 
Goede Vrijdag wisselden gebeden, lezingen en liederen elkaar af. Ook 
kon een ieder een kaarsje aansteken en bij het kruis plaatsen, dat ge-
beurde bij het lezen van het beklag ondersteund met orgelspel. Op Stille 
Zaterdag werd de kleur van de dienst veranderd, van paars naar wit. 
Tijdens de viering werd de paarskaars binnengebracht, daarnaast ook 
witte bloemen. Kaarsen werden aangestoken, zingend namen we het 
licht mee naar buiten. De liturgische bloemschikking op de tafel is deze 
dagen weer gemaakt door Akke Oppedijk. Allen die hebben meegewerkt 
aan de diensten hartelijk dank daarvoor! 

 

 
 

Betankje 
Hjirby wolle wy elkenien betankje dy’t der mei foar soarge hawwe dat 
wy in prachtige dei hân hawwe no’t wy 50 jier troud wiene. 
 
Jan en Elske Hoekstra  
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Wy wolle elkenien dy’t om ús tocht hat mei ús 50-jierrige troudei, 

troch it stjoeren fan in kaartsje, blommen  

of in telefoantsje tige hertlik bedanke. 

 

It wie hertferwaarmjend 

Marten en Willy 
 

 
 

Samen geloven is opstaan en wagen, 
hand in hand meedoen met Gods avontuur; 
regenboog, vergezicht, omzien en dragen, 

spelen met woorden en water en vuur. 
 

Samen geloven is mensen ontmoeten, 
laatste als eerste en minste het meest; 

zingen en bidden met handen en voeten; 
meer dan je denkt wordt geloven een feest. 

 
Samen geloven, zo kom je te boven 

pijn om gemis en de steen van verdriet; 
kun je weer proeven en ruiken en voelen 

koninkrijk kome wat komt als een lied. 
 

Samen geloven geeft meer dan gewone 
kleur aan het leven van ons allemaal; 

maakt onze harten en huizen herbergzaam; 
laat ons weer meespelen in het verhaal. 

 
Samen geloven is niet meer geloven 

dat steeds het recht van de sterkste het wint. 
Kerk zonder drempels met mensen die samen 

dansen en delen en worden als kind. 
 

Samen geloven met vallen en opstaan; 
dan kom je handen en ogen tekort; 

raak je verbonden en ben je gezegend, 
als je verwonderd en ménslievend wordt. 

 
(Uit: Zin in zingen, Ben Sleumer) 
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Gemeentenieuws Gereformeerde kerk “De Haven” 

 
Ik sis it fuort mar efkes: dit wurdt in lang Gemeentenijs. De oersetting komt op 
de webside, oars wurdt it hielendal in lang ferhaal. Dan wurdt Tsjerkenijs te 
djoer.  
De peaskedagen binne wer foarby. Yn de oanrin nei Peaskesnein wie de stille 
wike yn de Herfoarme tsjerke. It makket dochs wol yndruk om dat fiere te kin-
nen. 
Der is wer in soad bard de ôfrûne wiken. Alderearst mar de gemeentejûn. Net 
wat wy as tsjerkerie ús dêrfan foarsteld hiene. Wy hiene graach fierder wollen 
mei de Herfoarme gemeente troch wer in stap foarút te setten. De gemeente 
hat oars beslist. Wy moatte werom nei de tekentafel. It wurdt lykwols wol koart-
dei.  Foar beide gemeenten.  Binnen it healjier is ds. Keizer fuort en moatte wy 
ferfanging regelje. It jouwt gjin twifel dat dat mei feriene krêften fan beide ge-
meenten better slagje kin as foar elts apart. It wie foar de kombinaasje Herf. 
Griff. Tsjerke al muoilik genôch om in dumny foar 25% te krijen. As selsstannige 
gemeente in dûmny of tsjerklik wurker fine foar 10/15% (mear kinne wy net 
betelje), wurdt hielendal in poepetoer. Dat is dus ek ien fan de gefolgen. 
It wurdt tiid dat wy it ferline efter ús litte en foarút begjinne te sjen.  
Wy binne as tsjerkeried dwaande om in nije gemeentejûn ta te rieden om noch 
better út te lizzen wat der barre moat en wêr’t wy foar komme te stean. Miskien 
is dat de lêste kear net goed út de ferve kommen.  
Mocht der no ien wat kwyt wolle hjiroer, of wat witte wol, lit him as har dan foa-
ral ien fan ús oan de jas lûke.  
Wy moatte it mei elkoar dwaan. Dat jildt ek foar it sykjen fan nije amtsdragers. 
Gelokkich hawwe wy in pear minsken ré fûn om harren yn te setten foar ús 
gemeente. De sittende amtsdragers dy’t oan bar binne om der út, hawwe dat ek 
fertsjinne. Sy hawwe der rjocht op om efkes te bekommen. Wy hoopje dêrom 
op noch in pear ja-sizzers, want wy hawwe noch net genôch. 
Tink foarút en sjoch nei de takomst. 
Oeds Feenstra hat him om persoanlike redenen weromlutsen as foarsitter fan 
de tsjerke rintmasters. Tige spitich, want hy hat in soad foar de tsjerke dien. 
Oeds, tank dêrfoar. 
Op 9 april hiene wy in skoalle-tsjerke-gesinstsjinst. In hiel mûlfol, mar it wie 
moai. De gearwurking tusken skoallebern en clubs levere in moaie tsjinst op en 
in folle tsjerke. 
Op 15 maart is ferstoarn Wietske-Drost-van der Ploeg, en op 24 maart Sjoerdtje 
de Jong-Eisma. Fierders wiene der noch stjergefallen yn de famyljerûnte fan 
sommige gemeenteleden: de famyljes Bakker en Steegstra moasten in sweager 
misse, en de famylje Drost ferlear broer Klaas. Litte wy oan harren tinke yn ús 
gebeden. 
Ofrûne snein belâne ta beslút noch Eeltsje Fennema yn it sikenhûs mei in brut-
sen heup. Hy komt earst yn de Waadwente te Dokkum om oan te sterkjen. 
Sa sjogge wy no wer út nei it feest fan Himelfeart en Pinkster. 
 
Fokke Hoogterp 
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Verjaardagen 
 
10 mei      M. Kloosterman-van der Ploeg   De Terp 12    85 jaar 
15 mei      mevr. G. Kroes, Farrewei 4                               85 jaar 
23 mei      T. Bruinsma-Westra, Unemaloane 2                74 jaar 
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  
 
Jubileum 
6 mei, Fedde en Annie de Graaf-Hoeksma; 40 jaar getrouwd 
Allegear tige lokwinske    
 
Bloemengroet 
12 mrt.  Geert van der Veen 
9 april   Bastiaan Scheper 
23 april R. van der Lep-Dijkstra 
 
Mutaties 
 
Overleden:  
15 maart  Wietske Dijkman-van der Ploeg Foswert (k 132) wijk 2 (belij-
dend lid) 
24 maart  Mevr. Sj. de Jong-Eisma, Krimpenwei 24 (wijk 2), belijdend lid  
 
Verhuisd:  
Fam. D. Veldema, Zeedijk 8 (wijk 3), vh. Farebuorren 27 (wijk 3)  
Fokke Dijkman is verhuisd binnen Foswert. 
Zijn nieuwe kamernummer is nu 218. Zijn nieuwe telefoonnummer is  
0518-418374. 
 

Bedankt 
 

Tige tank oan eltsenien dy't oan ús tocht hat by ús  
55-jierich houliksjubileum yn 'e foarm fan kaarten, felisitaasjes, ensfh. 

It hat ús tige goed dien. 
 
Sander en Hiske  

tel:0518-418374
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Kort Verslag Kerkenraadsvergadering  
 d.d. 27 febr. 2017 
 
 
  

Opening: Voorzitter Tseard de Jong begint 
met het lezen van 1 Kronieken 25: 5-8: Samenwerken met elk zijn ver-
schillende kwaliteiten tot eer van God. 
Dan opent hij de vergadering met gebed en heet ons allen welkom.  
Agenda wordt vastgesteld. 
Jaarverslag boekhouder over 2016. Het eerste jaar zonder koster. Met 
een kleine min van €900,-- hebben we dit jaar bijna quite gespeeld. In-
komsten: de kerkelijke bijdragen hebben iets meer opgebracht, de col-
lecten €500,-- minder. Dit is wel een teruggang van 10%. Uitgaven: de 
post onderhoud zit op €4000,-- boven de begroting. Dit komt door de 
centrale verwarming, die nogal wat storingen had, en kosten aan het 
orgel. De energiekosten zijn lager, door minder verbruik. Wellicht een 
gevolg van het gebruik van de verwarmings-app. Begroting: voor de 
reparatie van het orgel wordt een bedrag van €27.000 gereserveerd.  De 
begroting voor de predikant blijft gelijk omdat we niet weten wat er na 
ds. Keizer komt. Diakonie en Zending gaan fors achteruit, dit was om het 
hoge saldo omlaag te krijgen. Hierna worden de kerkrentmeesters ver-
excuseerd. 
Notulen 24 jan. 2017: in tegenstelling tot eerdere berichten is er wél 
een paasprojekt.  
Ingekomen stukken:  bericht overlijden Jaap Dreijer, geboortekaart Ja-
rich en Jelma Holwerda-Douwes, uitnodigingen 50-jarig huwelijksfeest 
fam. J. Beintema-Stienstra, 40-jarig huwelijksfeest fam. R. Teunissen-
Vink. Verder voor in de map: Underweis/Evangelische Om-
roep/Ouderling/Woord en Weg/Dorcas/GGZ Friesland/Kerk in Ak-
tie/Kerkmagazine. Opgemerkt wordt dat de map wel eens wat lang on-
derweg is. Na opmerking van Binne dat de Herv. Gemeente meerdere 
mappen in roulatie heeft, wordt besloten dit voorbeeld te volgen. 
Rapportages- jeugdraad: er is wel een paasprojekt, Clubstriid was ge-
slaagd, wel moeilijke opdrachten. School/kerk/gezinsdienst loopt nog. 
Liturgiecomm. Net een dienst verzorgd, was zeer geslaagd 
Diakonie/Zending: de spelmiddag is verschoven naar de herfst. 
Kerkrentmeesters: het contract voor de reparatie van het orgel is gete-
kend, het materiaal is besteld; op 22 april wordt een vrijwilligersavond 
gehouden 
Moderamen: agenda gemeenteavond: het klein commitee komt van te 
voren bijeen om te overleggen over punten “hoe verder na vertrek ds. 
Keizer” en “hoe verder met samenwerking Herv-Geref. Kerk”.  

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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-Nieuwe 2e voorzitter wordt Oeds Feenstra 
-Groslijsten: Tseard, Klaas, Sjoukje, Baukje V, Fetze en Mirjam zijn af-
tredend. Groslijsten worden met het jaarboek bezorgd. 
-De paaskaars blijft nog een jaartje staan 
-Voor 2018 moeten de diensten nog gepland worden in Foswert 
Rondvraag: de kollekte in het rusthuis is voor de gemeente die de 
dienst verzorgd. Na vragen van bewoners evt. in 2 delen: diakonie/kerk 
en een goed doel 
Volgende vergadering 10 april, dit is een gezamenlijke vergadering in 
de Herv. Kerk, ook als evaluatie van de gemeenteavond 
Baukje sluit met een gedicht 
Tseard wenst ons wel thuis 
 

Bedankt 
 
Hartelijk bedankt voor alle kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn 
verblijf in het MCL en het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. Het heeft 
ons goed gedaan dat er zo met ons wordt meegeleefd.  
 
met een hartelijke groet van Geert, Tineke en de kinderen. 
 

Slúfke-aksje foar it oargel 
 
It is sa net te sjen, mar der wurdt stiloan fjirder wurke oan it oargel. Ferline wike 
is it binnenwurk út de spylkast helle. Oan’t jûns tsien oere ta is men der mei 
dwaande west, dus der wurdt wol serieus wurk fan makke. 
Op de gemeentejûn waard oppere om in slúfke-aksje te hâlden foar it oargel. 
Yn dit tsjerkenijs fine jimme in leech slúfke. Yn de kommende wiken wurdt dat 
wer ophelle. Wy hoopje op in moaie opbringst sadat ús oargel aanst wer spylje 
kin. Fansels mei it ek op de bankrekken fan’t tsjerke oermakke wurde. Set der 
dan efkes by dat it foar it oargel is. 
 
 

  
   Uitnodiging voor de pleindienst op zondag 18 juni.  
    

Aanvang 10.30. Om 10.00 staat de koffie klaar. 
Mmv. Jeugdkorps Solex 
Bij slecht  weer wijken we uit naar de Hervormde Kerk 
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Kom heilige Geest 
Wanneer het me niet meer kan schelen, 

Wanneer het genoeg is geweest, 
Wanneer alles lijkt tegen te gaan, 

wanneer ik me terugplooi op mezelf, 
Kom dan, heilige Geest. 

Wanneer ik bergen wil verzetten, 
Wanneer ik goed wil zijn voor iedereen, 

Wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen, 
Wanneer ik vergeving wil vragen en schenken, 

Kom dan heilige Geest. 
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind, 

Wil troosten en de woorden niet ken, 
Wil helpen en niet weet hoe, 

Wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen, 
Kom dan, heilige Geest.  
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Nieuws van de jeugd 
 
Het seizoen van het jeugdwerk loopt op zijn eind. De kinderen van de bernet-
sjerke hebben de afgelopen weken iedere zondag een plaat gezocht in de kerk 
en hoorden daarbij in hun eigen ruimte het verhaal wat daar bij hoorde. Er wer-
den mooie knutselwerkjes gemaakt en er werd mooi gespeeld. 
 In de paasdienst werd in de Hervormde kerk de laatste plaat gevonden en zo 
kon van alle platen een poster worden gemaakt. Op deze poster zagen we Je-
zus die was opgestaan. De kinderen hadden in hun eigen ruimte hiervoor al een 
feestje gevierd. 
 In de komende weken zal er nog een aantal keren bernetsjerke zijn maar na 
pinkster hebben we zomerstop.  
Ook jeugdclub De Ferbining heeft een mooi seizoen achter de rug. De avonden 

werden weer druk bezocht en waren altijd 
gezellig. Iedere avond stond in het teken 
van een thema. En er is ook dit jaar weer 
fanatiek gestreden tijdens clubstriid. Nu dit 
stukje wordt geschreven worden er door 
Petra, Jantine, Marlies en Marja nog voor-
bereidingen getroffen om het seizoen af te 
sluiten.  
Tot slot willen we nog de mooie school-
kerk-gezinsdienst benoemen die we 9 april 
hebben gehad. Prachtig om de kerk zo vol 
te zien. We willen dominee, de meesters 
en juffen en de kinderen bedanken voor 
hun inzet. We hopen zo vaker te kunnen 
samenwerken.  
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe, 

 
Groeten de leiding van de jeugdraad.  
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Landelijke collectes 
 
Collecte Missionair Werk en Kerkgroei,  7 mei 2017 
Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht 
 
In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente 
Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlijk project van 
de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het 
wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de 
wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een 
uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk, voor 
jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week 
‘koffiehuis’, is er iedere woensdagochtend een brunch, 
en zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair.  
Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bĳ 

Het Badhuis, dat inmiddels pioniersplek van de Protestantse Kerk is geworden. 
Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de maatschappelijke activitei-
ten in de wĳk. Elke zondagochtend is er kinderbijbelclub met zingen, luisteren 
naar een verhaal, knutselen en een spel. Ook voor volwassenen is er een acti-
viteit waarbij de Bĳ bel open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar deelnemers 
kennismaken met het christelijk geloof. Maar Het Badhuis doet ook mee met 
andere activiteiten in de wijk. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de 
mensen in de wijk. Dat staat voorop.  
 

Collecte Pinksterzending,  4 juni 2017 
Sterkere kerken in Nicaragua 
 
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen 
eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de 
kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voor-
ganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De 
lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de 
Bĳbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van 
Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van 
bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze 
hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toege-
rust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet 

alleen staan in hun werk. 
Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krĳgen 
een tĳdlang begeleiding. 
Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. 
Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar 
en voor anderen in hun omgeving. 
De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil 
Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bĳ belstu-
die in een dorp kost bĳ voorbeeld € 6 per persoon.   
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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 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 1 juni 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 25 mei 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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