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Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

Predikant : vacant  

 

Preses: Binne Reitsma J. Doornbosstrjitte 14, 9171 LP Blije 

 tel. 562707 9171lp14@hetnet.nl  

 

Ouderlingen : Ellert Jongstra Foarstrjitte 24c, 9171LV Blije tel 562732  

 e.jongstra1@upcmail.nl 

 mw. G. Drost-Kooistra, Zwarteweg 11,  9171 LK Blije  

 tel. 562587 

 

Diaconie: mw. Y. Broersma-Bakker, Farebuorren 31, 9171 MA Blije 

 tel 561572 E-mail: ymkje.broersma@planet.nl  

 Adm gironr. diaconie  

 IBAN: NL64 INGB 0003 9162 13 

 dhr. E. Hoogeveen Voorstraat 11, 9171 LT Blije  

 tel. 561834 

 

Kerkvoogdij : dhr. H. Broersma (scriba), Farebuorren 31 , 9171 MA Blije  

 tel 561572 E-mail: hein.broersma@planet.nl  

 dhr. C. Burgler (adm), Hendrik Kroesstrjitte 4, 9171 MJ Blije 

 tel. 561699 E-mail: c.r.burgler@hetnet.nl  

  

 adm. banknummer kerkvoogdij 

IBAN: NL69 RABO 0320 2357 77 

 

Grafdelver :  dhr. P. de Jong, Haven 5, 9171 LX Blije, tel 562262 

 

Website: http://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net 

 

Het volgende nummer van Tsjerkenijs verschijnt in de week van 10 febr 2018 

 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

Redactie  Ellert Jongstra, tel 562732 e.jongstra1@upcmail.nl 

  Binne Reitsma tel 562707 

 

Kopij inleveren voor maandag 5 februari 2018 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie 
 
Kerstoverdenking 
 
Ieder jaar vieren we in deze donkerste dagen van het jaar, het feest van 
Christus’ geboorte, het feest van het licht. Kerst gaat gepaard met veel 
gezelligheid en huiselijke sfeer. Een feest waarop we zoveel mogelijk pro-
beren met elkaar samen te zijn, in gezins- en familieverband, als vrienden 
en vriendinnen, in de gemeenschap van de kerk. Want Kerst brengt je 
samen. 
Het wonder van Kerst is, dat God – dat hoogste woord, die onbevattelijke 
werkelijkheid – dat God neerdaalt op aarde, deel wordt van ons menselijk 
bestaan. Het wonder van Kerst is dat het Woord – God zelf – mens wordt, 
als wij, als u en ik en iedereen. 
Wij worden niet alleen gelaten. Wij worden niet tot ons zelf veroordeeld, 
als mensen, maar in ons aardse bestaan licht de hemelse vrede op. In 
onze menselijkheid mengt zich de goddelijke heerlijkheid. 
Kerst vier je samen, maar het is ook het feest van het samen. Van God en 
mens, samen. Van Gods goedheid die zich verbindt aan het menselijk 
leven en de menselijke geschiedenis. Een van de namen van het kind van 
Kerst is Immanuël, wat betekent: God met ons. En dat ons, dat mag je zo 
persoonlijk nemen als ieder van ons is. God voor mij. Is dat geen wonder? 
Kerst vier je samen. 
Het is niet het feest van de 
in zichzelf gekeerde huise-
lijkheid, ook al lijkt het 
daar vaak op. Het is ei-
genlijk het feest van de uit-
huizigheid. Het feest van 
de verbinding, ook over 
ongedachte grenzen heen. 
Omdat God zich verbindt, 
over de onverbiddelijke 
grens heen, met mensen 
en het menselijke lot. Omdat God zich bindt aan mij, onvoorwaardelijk. Is 
dát geen wonder? 
Hoe kunnen we beter Kerst vieren dan door dit op onze eigen bescheiden 

maar besliste manier waar te maken? Hoe kunnen we beter kerst vieren, 
dan samen, met elkaar, met heel de wereld, ZALIG KERSTFEEST. 
 
Overgenomen uit een kerstoverdenking van ds. Bert Altena, Assen-Vries 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

Zondag 24 dec Kerstnachtdienst Nicolaaskerk Blije 
22.00 uur mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum 
 

Snein 24 dec FOW Hegebeintum 
21.00 oere dû. P. Beintema, Dokkum 
 

Maandag 25 dec Doopsgezinde kerk Holwert 
10.00 uur ds.R.P. Yetsinga,, Groningen 
 

Zondag 31 dec De Haven Oudejaarsdag 
11.00 uur ds. B.G. Keizer, Oostrum 
 

Snein 31 dec FOW Hegebeintum Aldjiersdei 
19.00 oere dû. K. Visbeek, De Westereen 
 

Snein 7 jan FOW Hegebeintum 
09.30 oere drs. T.R.A. Simonides, Burdaard 
 

Zondag 14 jan Nicolaaskerk Blije Viering H. Avondmaal 
 met Doopsgezinde Gemeente 
09.30 uur A. Terlouw, Dronryp 
 

Zondag 21 jan De Haven gezamenlijk 
11.00 uur ds. Th. Korteweg, Ferwert 
 

Zondag 28 jan Foswert Ferwert 
10.00 uur Mw. ds. J.W. van Dijken, Hallum 
 

Snein 4 februari FOW Hegebeintum 
09.30 oere dû. E. van der Veer, Ferwert 
 

Zondag 11 feb Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur da. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk 
 
Oecumenisch Leesrooster 
17 dec 3

e
 van Advent Jes 65, 17-25; Joh 3, 22-30 paars 

24 dec Kerstnacht Jes 8, 23b-9,7; Luc 2, 1-20 wit 

25 dec Kerstdag Jes 52, 7-10; Joh 1, 1-14 wit 

31 dec Oudjaar Jes 61, 10-62,3; Luc 2, 33-40 wit 

1 jan Naamgeving Num 6, 22-27; Luc 2, 21 wit 

7 jan Epifanie Jes 60, 1-6; Mat 2, 1-12 wit 

14 jan 2
e
 na Epifanie Jes 62, 1-5; Joh 2, 1-11 groen 

21 jan 3
e
 na Epifanie 1 Sam 3, 1-10; Mar 1, 14-20 groen 

28 jan 4
e
 na Epifanie Deut 18, 15-20; Mar 1, 21-28 groen 

4 febr 5
e
 na Epifanie 2 Kon 4,18-21; Mar 1, 29-39 groen  
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
Zondag 17 dec. Doopdienst, 3

e
 advent 

11.00 uur Ds. J. Bakker, Stiens 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Onderhoud 

 Bernetsjerke: Wytske, Annet en Evelien 
 
Zondag 24 dec. 4

e
 advent 

11.00 uur Drs. J. de Haan, St Annaparochie 
 Collecten: 1

e
 Diakonie; 2

e
 Kerk 

 Bernetsjerke: Gerda en Geesina 
 
Zondag 24 dec. Kerstnachtdienst, gez. dienst in Herv. Kerk 
22.00 uur mw. ds. J.W. van Dijken 
 Collecten: Leger des Heils  
 
Maandag 25 dec Kerstmusical mmv gelegenheidskoor 
10.00 uur Jeugdraad 
 Collecten: 1

e
 Kinderen in de knel; 2

e
 Onderhoud 

 
Zondag 31 dec. Oudejaarsdienst, gezamenlijke dienst in De Haven 
 10.00 uur koffiedrinken 
11.00 uur Ds. B.G. Keizer, Oostrum 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Zending 

 Bernetsjerke: Eke en Petra 
 
Maand. 1 jan. Meditatie 
10.00 uur koffiedrinken 
 
Zondag 7 jan.  
11.00 uur Ds. J. Bakker, Stiens 
 Collecten: 1

e
 Jeugd; 2

e
 Kerk 

 Bernetsjerke: Sjoukje en Eeke 
 
Zondag 14 jan.  
11.00 uur Ds. A.J. van der Wiel 
 Collecten: 1

e
 Diakonie; 2

e
 Kerk 

  
Zondag 21 jan. Gezamenlijke dienst in De Haven 
11.00 uur Ds. Th. Korteweg, Ferwert 
 Collecten: 1

e
 Oecumene; 2

e
 Kerk 

 Bernetsjerke: Wytske en Annet 
 
Zondag 28 jan.  
11.00 uur mevr. M. Stougie-de Wit, Eastermar 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Orgel 
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Zondag 4 febr.  
11.00 uur Ds. G.M. van Wieren, Oosternijkerk 
 Collecten:1

e
 Werelddiakonaat; 2

e
 Kerk 

 Bernetsjerke: Evelien en Geesina 
 
Zondag 11 febr. 
11.00 uur Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest 
 Collecten: 1

e
 Missionair werk; 2

e
 Diakonie 

 

 
 

 
Wy nûgje jimme út om mei inoar feest te fieren, 

Dit sil plak fine op 1
e
 Krystdei om 10 oere 

yn ‘e Grifformearde tsjerke “de Haven” 
In fiering mei in musical spile troch de bern en in grut 

gearstalt koar ûnder lieding fan Rika Feringa. 
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 
 

De weken vliegen voorbij, de eerste sneeuw is gevallen en het einde van 
2017 nadert snel. De afgelopen weken hebben we weer een aantal bij-
zondere diensten gehouden en werd er ook weer verschillende keren ver-
gaderd. Ik kijk even achterom: Als diaconie hebben we op 10 december 
de dienst zelf ingevuld. Het was de tweede advent. We zaten deze keer in 
het koor bij de kerstboom. We lazen Psalm 28 en Romeinen 12: 14 – 21 

en zongen een aantal mooie liederen. Er was koffie tijdens en na afloop 
van de dienst.  
Op 26 november was er de gedachtenisdienst. Van de meeste overlede-
nen waren er familieleden en bekenden in de kerk aanwezig. Tijdens deze 
dienst verleende het Willibrorduskoor zijn medewerking. Na de dienst was 
er koffiedrinken.  Wij zongen in deze dienst o.a. lied 283 het vierde cou-
plet: 

Lit ús hert jo frede fiele as it drippen fan ’e dau. 
Wol ús heine yn ’e strielen fan jo goedens en jo trou. 

Tijdens beide diensten was de prachtige liturgische schikking gemaakt 
door Akke.  
Op zondag 19 november hebben we gezamenlijk het Heilig Avondmaal 
gevierd in De Haven met als voorganger ds. Van der Veer.  
De kerkenraad vergaderde op 26 oktober en op 6 december. Naast de 
gebruikelijke bezinning en de notulen volgden de ingekomen stukken. De 
meeste zaken zoals Diakonia, Open Deur en ander tijdschriften komen in 
de leesmap. De stukken van de PKN worden besproken o.a. de brief be-
treffende de ontbinding van de combinatie PG Nes Wierum, PG Paesens-
Moddergat, HG Morra,  GK Blija en HG Blija Hogebeintum. Er is een gif-
tenrapportage en er zijn stukken van Kerk in actie. Er zijn enkele bedank-
brieven binnen gekomen n.a.v. giften van de diaconie. Zij hebben in no-
vember verschillende Friese, binnenlandse en zaken wereldwijd een bij-
drage doen toekomen bij het verdelen van de gelden van de diaconie. Na 
het afscheid van ds. Keizer is er ook weer gesproken hoe we nu verder 
gaan. Gaan we op zoek naar een nieuwe predikant en wat verwachten wij 
van een predikant? Het hangt ook samen met de mogelijkheden die er 
zijn, met welke partijen gaan we op onderzoek. We hebben deze vragen 
besproken en een aantal dingen op papier gezet. De komende tijd gaan 
we hiermee verder. Dan kijken we naar de diensten die tijdens de kerst-
dagen en op oudjaar zullen worden gehouden. De liturgie voor de kerst-
nachtdienst is in overleg met de Gereformeerde kerk opgesteld en kan 
worden gedrukt. Ook in Hogebeintum is er een kerstnachtdienst op 24 
december om 21 uur. Op 25 december gaan we naar de Doopsgezinde 
gemeente in Holwerd. Voor de kerstdagen zal er een bloemengroet wor-
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den bezorgd bij ouderen en zieken in onze gemeente. Ook voor het nieu-
we jaar staan er al een aantal zaken in de agenda, zo houden de Arkers 
een avond over Fedde Schurer, als spreker is uitgenodigd Teun Simo-
nides uit Burdaard. Deze avond zal worden gehouden op vrijdag 12 ja-
nuari. Een ieder is hiervoor uitgenodigd. Op 24 januari is de volgende 
kerkenraadsvergadering. Ik wens een ieder prettige feestdagen en een 
goede jaarwisseling. BR 
 

In de gedachtenisdienst van 26 november noemden we de namen van: 
Adri Tilma-van Kuiken  oud 92 jaar  overleden 15 januari 
Aaltje Hazewindus-Boonstra  oud 73 jaar  overleden 21 januari 
Berber Ferwerda-Schat oud 89 jaar overleden 7 maart 
Esse Bijleveld   oud 89 jaar overleden 11 september 
Doede Bouma   oud 87 jaar overleden 7 oktober 
 

Heer, koester de namen die wij gedenken 
dat zij geborgen zijn in uw genade 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

 

Eindejaarscollecte. 
Zoals gewoonlijk ontvangt u bij de laatste kerkblad van het jaar een enve-
lop voor de eindejaarscollecte. Deze collecte hoeft niet afgedragen te 
worden en kan gebruikt worden voor eigen kerkenwerk. Deze collecte 
wordt u van harte aanbevolen. De envelop wordt weer bij u opgehaald.  
 
Opbrengst van bijdrage kerkblad is tot nu  € 555.00.  
Hartelijk dank hiervoor. 
De kerkrentmeesters. 

 
Agenda: 
Zo 17 dec 16.00 uur broodmaaltijd in de Haven 
Vr 12 jan 19.45 u  Arkers in de consistorie Nicolaaskerk 
Wo 17 jan 20.00 u Cluster bijeenkomst Ferwert 
Wo 24 jan 19.45 u Tsjerkerie  Konsistoarje Nicolaaskerk 
 

Utnûging 
De Arkers nodigen u van harte uit vrijdag 12 januari 

in de consistorie van de Nicolaaskerk 
voor de lezing van 

drs. Teun Simonides over Fedde Schurer 
aanvang 19.45 uur 

  



9 

500 jier Reformaasje.  
 
In jier ferlyn op 31 oktober 2016 waard it jier fan de 
Reformaasje iepene yn Amsterdam yn de Rûne 
Lutherske tsjerke. As fertsjintwurdiger fan de 
klassis Dokkum mocht ik dy middei bywenje. Der 
wienen presintaasjes fan de de teäter foarstelling, 
en fan de estafette: “Als een lopend vuur” en der 
wie in fideo oer Reformaasje hjoeddeis. 
Nei de pauze waard in ferbining makke mei Lund 
yn Denemarken wer it Reformaasje jier iepene 
waard yn it bywêzen fan de paus. De middei waard 
ôfsluten mei in fesper. It wie in tige nijsgjirrige 
middei. 
No bin ik op tiisdei 31 oktober nei de sluting fan it Reformaasje jier west 
yn Utert. Dat wie in tsjinst yn de Domtsjerke yn bywêzen fan de Kening 
Willem Alexander. De tsjinst begûn pas om sân oere en ik wie al op tiid 
mei de trein nei Utert reizge. Dêrom hie ik de middeis de tiid om de 
útstalling oer Luther yn it Catherijnen Convent te besjen. It museum waard 
drok besocht troch groepen dy’t ûnder lieding fan in gids oer de útstalling 
fertelden. Op in muorre wie in hiele lange tiidsône tekene mei it barren 
wat der wie, yn dy tiid mei Luther en de gefolgen derfan foar de hiele 
Europeeske mienskip. 
De oarder fan ‘e tsjinst wie drukt as in boekwurkje mei alle teksten deryn 
en útfierd troch ferskate minsken. Al mei al in tige yndrukwekkende tsjinst. 
It waard troch de EO op de snein dêrnei útstjoerd. 
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Gemeentenieuws Gereformeerde kerk “De Haven” 

 

No, einliks dan, it oargel kin wer bespile wurde. Dochs noch krekt foar de 
kryst wer klear. It sjongt wer omraak. En de oargelisten binne ek o sa wiis. 
Sy kinne der wer op los spylje. En om dit noch in bytsje te fieren, wolle wy 
op 20 jannewaris in sjongjûn hâlde, mei alle fjouwer oargelisten. Gewoan 
wat ferskes sjonge, en de oargelisten spylje elk in pear stikjes. Wy meitsje 
der in moaie jûn fan. 
Sa binne de lêste wiken fan it jier wer oanbrutsen. Dagen mei snie, hagel 
en hurde wyn. Mar ek fan smûk by de kachel, mei freonen, famylje, of 
allinnich mei jins gedachten. Krysttiid is in tiid dêr’t in gemis altyd wer 
dûbeld sear docht. De famyljes Bakker en Steegstra moasten noch ris in 
broer en sweager misse. Jitse Hoogterp is noch yn de Waadwente, mar 
hy komt no en dan in middei thús. Hy kriget terapy en it giet nei 
omstannichheden goed mei him. 
Ek tinke wy yn dizze tiid oan Gerda Drost, dy’t wer yn it Jelgershûs 
opnommen is, en oan Klaas de Vries. 
Wy meie weromsjen op in positive gemeentejûn, oer de gearwurking mei 
de Herfoarme gemeente. Al binne der by sommigen noch djippe twivels, 
dêr’t wy op in kommende gemeentejûn wis op werom komme sille, wy 
kinne foarsichtich fierder. En dat sil ek moatte, want der komt in soad op 
ús ôf. As wy in nije dûmny hawwe wolle, sille wy gearwurkje moatte mei 
de Herfoarme gemeente, en mooglik sels yn grutter ferbân, in kluster fan 
bygelyks alle gemeenten yn Ferwerderadiel.  
Wer genôch te dwaan dus yn it nije jier. Foarearst seinige Krystdagen en  
in noflik 2018. 
Fokke Hoogterp 
 
 

Bloemengroet 
 
22 okt. Nynke Jelsma 
29 okt. Fetze Steegstra en Gea Verbeek 
 5 nov. mevr. T. Terpstra-van den Hurk 
12 nov. Jasper Jensma 
19 nov.  mevr. J.R. Nugteren 
26 nov. mevr. Y. Malda-van der Velde 
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mutat

ies 
  

 

 
Verjaardagen 

12 dec  ds. B.G. Keizer, Terpleane 2, 9125 EE Oostrum 66 jaar 
13 dec  mw. H. Boonstra-Douwes, Farrewei 10 70 jaar 
22 dec dhr. J, Verbeek Schoenmakersperk 4-31,  
 9101 JZ Dokkum  63 jaar 
6 jan mw. G. Douwes-Folkertsma Unemastjritte 20a 90 jaar 
14 jan mw. H. de Jong, Hoofdstraat 19 85 jaar 
22 jan mw. J. Meijer-Groenewoud, Boatebuorren 5 81 jaar 

 
Allegear tige lokwinske 

Mutaties 
 
Verhuisd: 
D.E. de Jong, Aebingaloane 6, wijk 3, vh. Klaphornewei 5, wijk 2 
K. Drost, Wierswei 1, wijk 2, vh. Unemastraat 10, wijk 5 
 

Veel woonplezier op jullie nieuwe adres. 
 
Beste mensen, 
 
Nu het einde van het jaar 2017 met rasse schreden nadert, wil ik even 
terug kijken. Als je met oud en nieuw weer een nieuw jaar in stapt, doe je 
dat meestal met frisse moed en in de hoop dat het een goed jaar mag 
worden. Maar helaas was 2017 voor mij een jaar met een heel diep dal, 
bij de meesten van jullie wel bekend.  
Als je dan in dat diepe dal heel veel bemoedigende woorden, kaarten, 
telefoontjes en veel andere dingen mag ontvangen, geeft je dat een 
enorme steun om toch weer te proberen uit het dal te klimmen. Jullie 
warmte en belangstelling hebben mij en ons gezin de moed gegeven om 
de schouders er weer onder te zetten. Heel veel dank daarvoor! 
En langs deze weg willen wij jullie gezegende kerstdagen en een gewel-
dig 2018 toewensen. 
 
Jitse, Feikje en kinderen. 

     
Adres Jitse Hoogterp 
Waadwente Botter 13 
Birdaarderstraatweg 68 
9101DA Dokkum 
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Nieuws van de Diaconie & Zending  

De afgelopen periode schonken wij namens u een gift 
aan de volgende goede doelen: 

Hadassa Hoeve 
Jonge vrouwen in de knel; 70% van alle vrouwen is onzeker over hun 
lichaam. Als deze onzekerheid door scheiding van ouders, geweld in hui-
selijke kring of pestgedrag op school wordt versterkt, dan is de kans aan-
wezig dat de jonge vrouw ongezond gedrag gaat ontwikkelen om de situa-
tie de baas te blijven. Dit kan zo ver gaan dat de desbetreffende vrouw 
niet meer wil leven! 
 
Vanaf 2013 bouwt de Hadassa Hoeve samen met deze vrouwen aan een 
zelfvoorzienende organisatie. Zo is er in de afgelopen jaren samen met de 
vrouwen het theehuis gebouwd en vormgegeven en zo zijn ze nu druk 
bezig met de realisatie van de B&B kamers. Zo leren de vrouwen vanaf 
de eerste dag, dat je door doen best wel wat kunt bereiken.  
De doelgroep trekt zich vaak terug op hun slaapkamer, wacht af en neemt 
geen initiatief. Soms blijven ze jarenlang wachten op goede hulp, vaak 
omdat ze niet goed aangeven wat ze nodig hebben. Door hun angst is de 
behoefte groot om geholpen te worden op een vertrouwde kleinschalige 
plaats maar weten ze niet waar ze dit kunnen vinden.  
 
World Servants 
In augustus 2018 reist er een groep met voornamelijk jongeren (ongeveer 
30 personen) af naar Zambia om daar slaapzalen te bouwen voor kinde-
ren die geen mogelijkheid hebben tot regulier onderwijs. Met deze slaap-
zalen hebben ze deze mogelijkheid wel. De meeste kinderen wonen te 
ver weg of zijn wees waardoor ze niet elke dag op en neer naar school 
kunnen. Door deze slaapzalen kunnen zij bij het schoolgebouw blijven 
slapen zodat zij elke dag toegang hebben tot regulier onderwijs. 
Onder begeleiding van World Servants wordt er 3 weken lang met een 
lokale ondernemer aan bovenstaand gebouw gewerkt. Hierbij moet u 
vooral denken aan het metselen van muren, maar ook graafwerkzaamhe-
den en het plaatsen van het dak.  
Daarnaast wordt er een kinderprogramma in elkaar gezet voor de lokale 
bevolking en zullen cultuur en geloof worden gedeeld tijdens maaltijden, 
ontmoetingen en kerkdiensten.  
  

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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Hulphond voor Stijn 
In Marrum is een actie opgezet om een hulphond te krijgen voor de 13-
jarige Stijn. Hij raakte zwaar gehandicapt toen hij op 7-jarige leeftijd werd 
gestoken door een mug en daarna een verkeerde medische behandeling 
kreeg. Hij heeft daardoor nu last van epileptische aanvallen. Een hulp-
hond zou zijn leven en dat van zijn ouders en twee zusjes een stuk mak-
kelijker maken, maar omdat Stijn zo jong is wil de verzekering het niet 
vergoeden. Zijn zusje is met een groep vrienden nu een hulpactie begon-
nen om geld in te zamelen. 
Hartelijk dank voor uw giften! 
 
Verder willen we graag nogmaals de uitnodiging voor de broodmaaltijd 
onder de aandacht brengen, we hopen op een grote opkomst! 
 
Uitnodiging Broodmaaltijd 
Op zondag 17 december 2017 organiseert de Diaconie en Zending weer 
een gezellige broodmaaltijd voor jong én oud van de Gereformeerde en 
Hervormde gemeente. Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom in de 
Gereformeerde Kerk ‘de Haven’.  
Opgave kan tot maandag 12 de-
cember  bij Gosse en Wietske 
Malda , de Terp 18   
(0519-562329). 
Mocht u behoefte aan vervoer 
hebben geef dit dan gerust door.  
Met vriendelijke groet, Diaconie 
en Zending 
 

Adventsproject `Sterren in de 

nacht` 

Het adventsproject van dit jaar heeft als thema `Sterren 
in de nacht`. 
Sterren zijn door God geschapen en zij verlichten, samen 
met de maan, de aarde bij nacht.  
De plaats van de sterren helpt mensen om de reisrichting 
te bepalen.  
Een prachtige sterrenhemel laat de grootheid van God 
zien. 

https://www.doneeractie.nl/help-stijn-aan-een-hulphond/-3481
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Door middel van een poster welke voor de preekstoel hangt hopen we de 
komende adventsweken ook een prachtige sterrenhemel te kunnen ma-
ken. 
 
 
In het kerstevangelie komt het verhaal voor van de wijzen uit het Oosten 
die een opgaande ster zien. 
De opgang van een ster symboliseert de komst van een belangrijk per-
soon, de komst van een Koningskind. Een ster is zo het teken geworden 
van de geboorte van Jezus, de Messias, de Redder, de Bevrijder. Sterren 
zijn geen goden mensen moeten dus geen sterren aanbidden. 
We aanbidden in deze adventstijd niet de ster maar Jezus die van zichzelf 
zegt: `Ik ben de drager van het licht, Ik wil je helder licht geven op de weg 
door het leven. 
 
Tijdens deze adventstijd lezen we verhalen waar sterren in voorkomen en 
maken we daarbij een passend knutselwerkje en natuurlijk mag er op de 
Bernetsjerke ook gespeeld worden. 
We hopen dat er ook nu weer veel kinderen langs komen! 
 
Groeten van de leiding van de bernetsjerke, 
Jelma, Klasina, Annet, Gerda, Eke, Sjoukje, Wytske, Evelien, Geesina 
 

 
Oproep! 

 
De Bernetsjerke is opzoek naar speelgoed zoals: 
LEGO, KNEXX, KAPLA, POPPEN, SPELLETJES. 
Wie heeft nog geschikt speelgoed welke geschonken kan worden aan 
ons? 
Daar zouden wij heel blij mee zijn, dit mag dan zondags in het lokaal wor-
den gebracht of wij kunnen het ook bij u vandaan halen. 
 
Alvast bedankt. 

 

Oproep van de bloemendames: 
 

Wie heeft er nog bloempotten staan van tijdens het 
Avondmaal gekregen bloemen? 

Graag even terugbrengen of laten ophalen. 
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 Kort Verslag Kerkenraads-vergadering  d.d. 2-
10-2017 
 
 
Opening: Jelma leest over het samen naar God toe 

groeien. We moeten de vraag: wat heb ik aan de kerk, aanvullen met: wat 
kan ik betekenen voor de kerk. Wees respectvol tegenover elkaar. 
Met een gebed  wordt de vergadering geopend. 
Ds. Korteweg van Ferwert is op zijn verzoek even aanwezig bij de verga-
dering om als zijnde onze consulent even wat dingen door te praten. Hij 
zal op verzoek van de kerkenraad haar van advies dienen. Het pastoraat-
schap staat daarbuiten. Tegen de daarvoor geldende tarieven is hij bereid 
bepaalde hulpdiensten te vervullen: ziekenhuisbezoek, rouw- en trouw-
diensten, toezicht op beroepingswerk. Verder moet de kerkenraad zelf het 
initiatief nemen om dominee om hulp te vragen als dat nodig is. Ds. wilde 
op de gemeenteavond aanwezig zijn maar werd later verhinderd. Hij zal 
het verslag van de avond toegestuurd krijgen. Hierna vertrekt ds. Korte-
weg weer. 
De agenda wordt vastgesteld. Bij het punt rapportages zal voortaan ipv 
ds. Keizer het punt Pastoraat komen. 
De notulen van 4 sept. 2017 worden goedgekeurd. 
Ingekomen stukken komen in de map. 
Rapportages: Jeugd- er is nog geen  nieuwe leiding; er gaat € 250,-- naar 
Het vergeten kind; vanuit de jeugdraad zal wat meer aandacht worden 
geschonken aan zieken e.d. onder de jeugd; het doel van de collecte in 
de jeugddienst is voor een dagje weg met de ouderen van Foswert naar 
Aqua Zoo. Verder zal er een wensboom in de kerk komen, waarin ieder 
wensen kan ophangen voor een ander, die dan vervuld kunnen worden 
door een ander gemeentelid. 1e kerstdag is er geen dominee; wordt inge-
vuld door de jeugdraad. 
Diakonie- er is nog geen penningmeester; bij het Avondmaal zal de domi-
nee het brood aan de kerkenraad uitdelen; dit moet van te voren aan hem 
worden doorgegeven; er zal weer een wit kleed over de tafel komen dat 
tijdens de dienst wordt weggehaald; 21 okt (wordt 4 nov) spelletjesmiddag 
voor jeugd en ouderen, ism met de jeugd, en voor Herv. en Geref.; 17 
dec. broodmaaltijd, ook voor iedereen. 
Kerkrentmeesters- orgel duurt nog wel even. Misschien moet de micro-
foon op de preekstoel iets worden verplaatst, of een nieuwe headset aan-
geschaft. 
Moderamen- de gemeenteavond is geregeld. Ds. Beintema zal hem lei-
den en enige vragen opstellen waar de gemeente in groepen over kan 
discussieren. Hierna zal dominee een verslag opmaken en bespreken in 
de kerkenraad. 

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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-beleidsplan: zouden we punten uit de gemeenteavond voor kunnen ge-
bruiken 
-kerstnachtdienst: Janke geeft door aan lit.comm. 
-aanschuiven Herv. Kerkenraad bij vergaderingen- wachten tot na de ge-
meenteavond 
Pastoraat- ds. Korteweg melden van onze langdurig zieken. 
Beroepingscomm.- als wij samen met de Herv Kerk elk 15% inzetten, 
kunnen we samen met Burdaard een predikant beroepen voor 80%. We 
gaan hiervoor, mits het financieel kan. Fetze vraagt boekhouder om finan-
cieel plaatje te maken. Deze heeft een algemene begroting 2018 ge-
maakt, die Fokke heeft aangevuld met wat gegevens omtrent de kosten 
van een dominee en wat gezamenlijke diensten ons kunnen besparen.  
Rondvraagbedankje van Klaas de Vries en Tine Steegstra voor de bloe-
men;  
17 okt. Clustervergadering (Janke Jelma Fokke); doarpsomtinker (Jelma 
vraagt hoe en wat); teksten aanleveren voor website; besluitenlijst gaat 
begin volgend jaar een keer op de agenda (evt. opschonen) 
Volgende vergadering 7 nov. 
Taeke sluit de vergadering met een gedicht. 

Sjongjûn 
Op snein 20 jannewaris om 20.00 oere.  
 
Om te fieren dat ús oargel wer klear is, wolle wy 
mei ús fjouwer oargelisten in gesellige jûn  
organisearje, mei sjongen en spyljen.  
 
De oargelisten spylje ek elk in pear stikjes, sa kinne 
wy se ek ris op in oare manier beharkje. 

 
Tagong is fergees 
En fansels is der kofje, thee en wat lekkers 
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Collecten 
 
9-4 Jeugd   €173,45 Kerk  €114,40 
23-4 Kerk   €75,45  Zending  €82,30 
30-4 Diakonie  €56,90  Kerk  €50,60 
7-5 Miss werkZending €58,75  Onderhoud €53,10 
14-5 Kerk   €85,35  Diakonie €80,20 
21-5 Jeugd   €59,35  Orgel  €60,30 
25-5 Kerk   €24,65  Orgel  €17,90 
28-5 Zending   €68,75  Kerk  €60,45 
4-6 Werelddiakonaat V €98,22  Onderhoud €69,55 
18-6 Pleindienst  €160 
25-6 KIA Diakonaat  €67,25  Kerk  €55,50 
2-7 Kerk   €85,35  Diakonie €66,25 
9-7 Kerk   €60,35  Orgel  €89,48 
16-7 Diakonie  €56,75  Kerk  €57,32 
23-7 Kerk   €54,80  Zending  €61,12 
30-7 Diakonie  €61,55  Kerk  €64,90 
6-8 KIA Zending v`  €66,60  Kerk  €45,60 
20-8 Kerk   €51,85  Onderhoud €43,64 
27-8 Kerk   €63,27  Jeugd  €51,01 
3-9 Kerk   €128,97 Zending  €64,30 
      Interieur €39,70 
10-9 Diakonie  €112,70 Orgel  €109,45 
17-10 Help Sint Maarten €282,55 
24-10 Kerk   €82,75  Zending  €77,95 
Spaarprojekt jeugd Het vergeten kind    €86,45 
1-10 Kerk en Israel v  €71,40  Kerk  €61,90 
8-10 Jeugd doel jeugdwerk uitje Aquazoo   €133,31 
15-10 Werelddiakonaat €86,20  Kerk  €56,85  
22-10 Kerk   €49,30  Bloemen €53,65 
29-10 Zending AZG  €116,55 Onderhoud €91,05 
5-11 KIA Zending v  €79,85  Kerk  €54,50 
8-11 St. Urgente Noden €154,05 Diakonie €62,60 
      Interieur €60,65 
12-11 KIA Diakonaat  €74,60  Orgel  €92,55 
19-11 Bloemen  €112,15 Diakonie €68,85 
      Interieur €51,75 
26-11 Kerk   €118,69 Zending  €84,65 
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Landelijke collectes 
 

Eindejaarscollecte 2017  
Uw kerk, een open huis 
Hoe welkom voelt u zich in de kerk? Als u al jarenlang naar de kerk gaat, 
zal het voor u vanzelfsprekend zijn om over de drempel van de kerk te 
stappen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen in Nederland.  
De kerk als gastvrije plek voor alle mensen. Dat is waar we bij de Protes-
tantse Kerk naar verlangen en aan willen werken.  
Daarom staat in 2018 het thema ‘Een open huis’ centraal. In het nieuwe 
jaar gaan we samen nadenken over en werken aan een kerk zonder 
drempels. Een kerk die mensen ontvangt die anders nooit over de kerk-
drempel stappen en die over grenzen heen u trekt naar mensen die onze 
steun nodig hebben. Een kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in 
de samenleving. Om zo’n kerk te zijn is moed, creativiteit, geloof én geld 
nodig. Alleen dankzij uw steun en gebed kunnen we een open huis zijn 
voor anderen. 
 
Doet u met ons mee?  
Met uw gift aan deze eindejaarscollecte draagt u bij aan een kerk die 
gastvrij en open midden in de samenleving staat!  
Ook uw bijdragen aan collecten voor missionaire initiatieven of voor het 
jeugdwerk door het jaar heen dragen bij 
aan de kerk als een open huis. Met de opbrengsten steunen wij verbin-
dende activiteiten voor jong en  
oud. Dezelfde liefde en gastvrijheid willen we ook tonen aan mensen ver 
buiten onze kerkmuren. We zien om naar kwetsbare mensen die lijden 
onder oorlog en geweld, eenzaamheid of discriminatie. We helpen ge-
meenschappen van christenen in andere landen om een open huis te  
zijn voor elkaar en anderen. Middels gebed en de collecten voor wereld-
diaconaat en zending. U kunt bijdragen 
door gebruik te maken van de acceptgiro 
die bij u bezorgd is of binnenkort bij u be-
zorgd zal worden. 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze 
collecte, neemt u dan contact  
op met één van de kerkenraadsleden. 
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Gereformeerde kerk “De Haven” 
 

Consulent  ds. Th. Korteweg Hoofdstraat 29 9172 ML Ferwert 
 0518-412285 
 
Voorzitter: vacant 
 
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 5 febr 2018 
 
Voor Gereformeerde Kerk De Haven te Blije 
Redactie: F. Hoogterp tel. 562531 / T. Bruinsma-Westra tel 562380 
 
kopij inleveren bij  F. Hoogterp vóór DONDERDAG 1 febr 2018 
Gaarne via de e-mail fokkehoogterp@hotmail.com 
 
* indien u niet in het kerkblad wilt worden vermeld i.v.m. ziekenhuisopname, ver-
jaardag (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 
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  

  

file://Ellertserver/Docs/Kerkblad/Tsjerkenijs/2015%20juli/www.kerkdehavenblije.frl
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De kerkenraad en redactie Tsjerkenijs 
van de 

 
Hervormde Gemeente Blija-Hogebeintum 

 
en de 

 
Gereformeerde Kerk “De Haven” 

 
wensen u allen 

 

Gezegende Kerstdagen 
 

en een 
 

Voorspoedig Nieuwjaar 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kleurplaten-kleurplaat.nl/-/kleurplaten/kerststal/19747-kerststal-kleurplaat.gif&imgrefurl=http://www.kleurplaten-kleurplaat.nl/-/kleurplaten/kerststal/&h=880&w=660&tbnid=HoE7intmwf6ekM:&zoom=1&docid=SnKHbKeT1eG-bM&ei=uz9mVPqCCMPbPLnQgZAL&tbm=isch&ved=0CGEQMyglMCU&iact=rc&uact=3&dur=476&page=3&start=24&ndsp=16

