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Meditatie 
 
Afscheid 

Nadat Paulus nog geruime tijd  

bij de leerlingen had doorgebracht, 

nam hij afscheid (Handelingen 18:18) 

Mijn laatste regels voor Tsjerkenijs moeten over ‘afscheid’ gaan. En zoiets mag 

ook wel wat persoonlijker zijn dan anders. Sterker nog, Bijbelse verzen over af-

scheid-nemen, voor een nette meditatie, zijn schaars. Ik kom niet veel verder dan 

bij Paulus, op zijn reizen, beschreven in Handelingen 18-20. Het is daar een ko-

men en een gaan. En er gebeuren de vreemdste dingen, lang niet altijd even 

opbouwend-christelijk. In de 25 jaar dat ik dominee ben heb ik er nooit over ge-

preekt. Toch zie ik ineens wel parallellen met nu, in Blija. In de bijbel gaat het 

over kleine, wankele gemeenten, of zelfs nog maar een begin daarvan. Het hangt 

van weinig mensen af. Zo is het, dunkt mij, nu weer. Toen voelde men zich aan-

gesproken door het nieuwe geloof, met allerlei vernieuwing en ontdekking. Het 

leek wel alsof Gods Geest toen meer in de mensen werkte dan nu. 

Als christenen lopen wij, niet alleen in Blija, het risico om vermoeid of moedeloos 

te worden, in onze kleine gemeenten. Of zou het een kwestie zijn van kijken, van 

blikrichting? Waar letten we op, om ons door te laten bemoedigen en inspireren? 

Het kost mij weinig moeite om een hele serie van positieve ervaringen op te 

noemen. Vijf jonge kerkenraadsleden van rond de dertig, een mooie pleindienst, 

vorig jaar de tentdienst, doop- en belijdenisdiensten in de Haven, aansprekende 

rouwdiensten – hoe tegenstrijdig dit ook klinkt – genoeglijke nazit, met koffie en 

thee in de Nicolaastsjerke, een geslaagde spirituele wandeling. 

Over Paulus wordt gezegd dat hij nog geruime tijd doorbracht bij de leerlingen. 

Misschien was vijf jaar voor mij wel wat kort om samen iets op te bouwen in ker-

kelijk Blija. Wat vijf, zes generaties lang in stand is gehouden, met grote inzet en 

weinig middelen, en halverwege een pijnlijk verlies van dierbare gemeenteleden 

was in de Vrijmaking, dat valt niet in een paar jaar om te zetten op een nieuw, 

protestants spoor. Wel heb ik de afgelopen tijd signalen opgemerkt van voorsor-

teren en rangeren en het voorkomen van een ontsporing. Er zullen nog wel enke-

le wissels gepasseerd, zo niet omgezet moeten worden, voordat beide verschil-

lende wagons gekoppeld verder rollen. Als we echter weten dat er maar één 

Locomotief is die alle wagons trekt – God zelf, gekend in zijn Geest – dan zal het 

goedkomen. Ik wens het beide gemeenten in Blija van harte toe.  

Ds. Bernard Keizer 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

 
Snein 3 sept  FOW Hegebeintum 
09.30 oere fr. J. Hania-v.d. Kooi Snits 
 
Zondag 10 sept De Haven Gez. dienst 
09.30 uur ds. B.G. Keizer 
 Afscheidsdienst 
 
Zondag 17 sept  Mariatsjerke Wierum 
14.00 uur ds. B.G. Keizer Afscheidsdienst 
 
Zondag 24 sept Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur mw.ds. E. Roosenboom Drachten 
 Collecte: Vredeswerk 
 
Snein 1 okt FOW Hegebeintum 
09.30 oere frou dû. T. Hibma 
 
Zondag 8 okt Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. J.W. van Dijken Hallum 
 Collecte: wereldiaconaat 
 
Zondag 22 okt Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. J. Bolt Drachten 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Leesrooster 
 
3 sept 11

e
 van de zomer Jer 7, 23-28; Mat 17, 14-20 groen 

10 sept 12
e
 van de zomer Ez 33, 7-11; Mat 18,(1)15-20 groen 

17 sept 13
e
 van de zomer Ex 32, 7-14; Mat 18, 21-35 groen 

24 sept 1
e
 van de herfst Jona 3, 10-4,11; Mat 20, 1-16 groen 

1 okt 2
e
 van de herfst Ez 18, 1-4,25-32; Mat 21, 23-32 groen 

8 okt 3
e
 van de herfst Jes 5, 1-7; Mat 21, 33-43 groen 

15 okt 4
e
 van de herfst Jes 25, 1-9; Mat 22, 1-14 groen 

22 okt 5
e
 van de herfst Jes 45, 1-7; Mat 22, 15-22 groen 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
 
 
Zondag 27 aug Voorbereiding Heilig Avondmaal 
11.00 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Jeugd 

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

e
 Avondmaal; 2

e
 Kerk; 3

e
 Interieur 

 Bernetsjerke: Gerda en Eke 
 
Zondag 10 sept afscheid Ds. Keizer; na de dienst koffiedrinken 
09.30 uur Ds. B.G. Keizer 
 Collecten: 1

e
 Diakonie; 2

e
 Orgel 

 Bernetsjerke: Annet en Wytske 
 
Zondag 17 sept dienst in Foswert; half tien koffie 
10.00 uur Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Doel 

Graag voor en na de dienst weer even mensen naar/van de kamer brengen 

 
Zondag 24 sept. 
11.00 uur Ds. K. de Gier, Dokkum 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Zending 

 Bernetsjerke: Sjoukje en Gerda 
 
Zondag 1 okt.  
11.00 uur Ds. R. de Pee, Feanwâlden 
 Collecten: 1

e
 Kerk en Israel; 2

e
 Kerk 

 
Zondag 8 okt. Jeugddienst; na de dienst koffiedrinken 
09.30 uur Jeugdraad. Thema: Krummel, een heel gewone rups 
 Collecten: Doel 
 Bernetsjerke: allegear 
 
Zondag 15 okt. Fryske tsjinst 
11.00 uur Ds. P. Beintema, Dokkum 
 Collecten: 1

e
 Werelddiakonaat; 2

e
 Kerk 

 
Zondag 22 okt.  
11.00 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 Collecten: 1

e
 Kerk; 2

e
 Bloemen 

 Bernetsjerke: Eke en Annet 
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Pastoralia 
 

Net als vorige keer gaat het hier niet over gemeenteleden in het zieken-
huis. Onze bejaarde broeder Hendrik Ferwerda (Farrewei 9) is na een kort 
verblijf in MCL nu woonachtig in Foswert. Het bevalt hem daar goed. Er 
lijkt trouwens wel een ware uittocht naar Foswert aan de gang. Onze 
hoogbejaarde zuster Ytsje Malda-van der Velde (Farrewei 5) is daar gear-
riveerd na een aanloop van enkele weken in Harlingen. Ook haar leef-
tijdsgenote Hinke Beintema-Verbeek (Wierswei 1) is er dezer dagen ko-
men wonen. 
In Dokkum verblijft dhr. Jitze Hoogterp in de Waadwente, voor revalidatie. 
Een hardnekkige beenwond bleek uiteindelijk kwaadaardig te zijn, waarna 
zijn onderbeen moest worden afgezet. Dit was een grote tegenvaller. Met 
genezing en herstel zijn wel enkele maanden gemoeid. Gelukkig mag hij 
ondertussen eens even voor een bezoekje naar huis, Krimpenwei 1. Wij 
wensen hem en zijn vrouw, ja allen die kampen met moeite en ziekte, veel 
sterkte en God zegen. 
Hartelijke groet, 
Ds. Bernard Keizer 
 

In september neemt ds. Bernard Keizer na 5 jaar afscheid van 
onze combinatie van gemeenten vanwege het bereiken van zijn 
emeritaatsleeftijd.  
De kerkenraden nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn 
in één van beide diensten waarin we afscheid van hem willen 
nemen.  
De afscheidsdiensten vinden plaats op zondag 10 september 
2017 om 9.30 uur in Gereformeerde kerk De Haven te Blije  
en op zondag 17 september om 14.00 uur in de Mariatsjerke te 
Wierum.  
Na beide diensten is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
persoonlijk afscheid te nemen van onze predikant en zijn 
vrouw Lisette.  
Graag tot ziens op 10 of 17 september 2017  
De kerkenraden en kerkrentmeesters van de combinatiege-
meenten:  
Protestantse gemeente Nes-Wierum, Protestantse gemeente 
Paesens-Moddergat, Hervormde gemeente Morra-Lioessens, 
Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum en de Gereformeerde 
kerk Blija  
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 
 

In protte minsken hawwe al mei fakânsje west, oaren binne noch 
ûnderweis. De skoalbern moatte kommende wike wer nei skoalle ta. De 
simmermoannen binne omflein. Septimber, de R wer yn de moanne, mar 
it kin like goed noch prachtich waar wêze. Yn de fakânsje perioade kom-
me in protte minsken ek yn de tsjerken. Sels fyn ik dat ek moai, om op 
oare plakken de gebouwen te besjen. Jo reitsje dan ek even oan de praat 
mei de minsken. Kommende sneon 9 sept. is der noch tsjerkepaad en kin 
elk ek yn de eigen provinsje de tsjerken besjen. Yn de septimber moanne 
set it winterwurk wer útein. De earste tsjerkeriedsgearkomste is op 7 sep-
timber.  
Op 10 en 17 septimber is it ôfskie fan ds. Keizer. Hy giet mei emeritaat. 
Op de tsiende is dat oan ús kant yn De Haven om healwei tsienen. De 
tariedings binne al úteinset.  Dûmny Keizer is nei syn fakânsje drok 
dwaande om in tal minsken op te sykjen. Foar de opfolging fan dûmny 
Keizer sil der earst in oerlis wêze mei de gemeente fan Burdaard. Fokke 
en Binne hawwe yntusken in petear hân mei de hear Meindertsma fan 
Burdaard.  
Snein 27 augustus hat ds. Van der Wind yn Heiloo ôfskie naam, ek hy giet 
mei emeritaat. Hy hat 31 jier predikant west yn Heiloo en Limmen. Syn 
earste gemeente wie, Blija, Holwerd, Waaxens en Brantgum. Yn syn be-
tankje neamde ds. Van der Wind dat er bliid wie mei de rûmte dy’t er yn 
Fryslân krigen hie yn syn ambt. Dizze erfaring hie er meinommen nei 
Noard Hollân ta. Hy komt noch graach wer in kear nei Fryslân ta om de 
Alvestêdetocht te fytsen en ek om in preekbeurt yn te foljen. As ôfsluting 
hjirby it earste kûplet fan liet 791 út it lieteboek. 
 

Leafde, foar de tiden berne as Jo wurd fan’t oanbegjin, 
Leafde, wol ús hert bewenje as geheim en segening. 

BR  

 
 
Agenda: 
 

Do 7 sept  19.45 uur Kerkenraadsvergadering consistorie Blije. 
Za 9 sept  13.30 uur Tsjerkepaad 
Zo 10 sept 09.30 uur Afscheid ds. Keizer in de Haven 
Di 17 okt 20.00 uur cluster Ferwert 
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Tsjerkepaad 2017 in de Nicolaaskerk te Blije  
 
Tijdens het Tsjerkepaad in juli en augustus zijn er al bijna 150 mensen 
in de kerk geweest. Velen reizen langs verschillende kerken op de 
zaterdag middag, anderen komen speciaal voor de het glas in lood van 
Douwe van der Weij. Mensen zijn verrast van de bijzondere kunst. Ook 
blijven velen voor een kopje thee of koffie en raken ze met elkaar in 
gesprek. U kunt de expositie in de kerk nog één zaterdag middag 
bekijken. Douwe van der Weij had zich voor genomen dat wanneer hij 
zou stoppen met werken bij SMI, hij een paar hobby’s zou oppakken. 
Een daarvan is het maken van glas in lood. In zijn boerderij heeft Dou-
we een klein atelier gemaakt waar hij deze hobby uitvoert. Het am-
bacht bestaat reeds sinds de tijd van de Romeinen, die al vensterglas 
gebruikten. De moeilijkheid was echter om grote vlakke platen te ma-
ken die in een raam gezet konden worden. Men slingerde aanvankelijk 
een geblazen hete glasbel rond, totdat er een plaatje glas ontstond 
(van ongelijke dikte). Zo moet men op het idee gekomen zijn om deze 
plaatjes te verbinden met lood strippen, zodat grote vensters gemaakt 
konden worden. De oudste bewaard gebleven ramen dateren van rond 

1000 na Chr. Deze uit gebrandschil-
derde lijnen en kleurig glas be-
staande religieuze voorstellingen 
van Romaanse en Gotische kerken, 
dienden ervoor om ongeletterde 
gelovigen de bijbel verhalen te ver-
tellen. Je zou kunnen zeggen dat 
het de eerste stripverhalen waren. In 
de Renaissance nam de kunst van 
het glas-in-lood maken een grote 
vlucht en ontstonden er gildes die 
zich hier speciaal op toelegden. He-
den ten dage wordt de schoonheid 
van glas-in-loodkunst weer volop 
gewaardeerd. 
 

In de Nicolaaskerk te Blije kunt 
u de tentoonstelling nog be-
zoeken op zaterdag 9 septem-
ber. Om 13.30 uur staat de deur 
open en we sluiten om 17.00 
uur.   
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Eerst de Wartburg zien en dan …… 
 

 
Dit is na de uitspraak van “eerst Napels zien en dan sterven” ook een gevleugeld 
woord voor mensen die in dit Reformatie jaar de plaatsen bezoeken die te maken 
hebben met het leven van Maarten Luther. 
Wie zich op de sporen van de Reformatie begeeft kan Eisenach met de Wartburg 
niet overslaan. Luther preekte in de Georgenkirche in Eisenach en deed dat sa-
men met de theologische en onder de muzikale bezieling van Johan Sebastiaan 
Bach. Vanuit Eisenach kun je naar boven wandelen langs het Lutherbelevenis-
pad naar de burcht, waar je een prachtig uitzicht hebt over de omgeving en de 
stad. In de Wartburg was een Luther tentoonstelling waar de mensen in de rij 
stonden om naar binnen te gaan.  

Vanuit de Wartburg kun 
je verschillende pelgrim-
spaden lopen, zo ook 
naar Worms waar Luther 
voor de Reichstag moest 

verschijnen. Op mijn fietsreis naar de Luthersteden kwam ik overal de tekens van 
de Luther pelgrimswegen tegen. 
Naast Eisenach kun je natuurlijk ook Wittenberg 
niet overslaan waar volgens de overlevering 
Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkapel 
getimmerd heeft. 
Nu is de Slotkapel geen klein kerk gebouw maar 
een imposante kerk waar de 95 stellingen nu op 
de deur gegraveerd zijn. 
Overal in de verschillende steden werd aandacht 
gegeven aan dit Reformatie jaar. Tentoonstellin-
gen en muziek uitvoeringen en in Wittenberg een 
soort kermis met Reuzenrad waar je een tekst 
meekreeg ter overdenking.  
Er valt nog veel te vertellen over dit Reformatie-
jaar gebeuren in Duitsland en Nederland, maar 
hier laat ik het bij.   
Ellert Jongstra  
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Gemeentenieuws Gereformeerde kerk “De Haven” 

 

 
De measte minsken binne hast al wer werom fan ’e fakânsje tink ik, dus 
dan kinne wy no wol efkes fuort. Dat wol sizze, as ik dit skriuw, moatte wy 
noch fuort, mar as jimme it lêze, binne wy hoopje ik al wer werom. Sa 
fljucht de tiid wer om. 
Foar Jitze en Feikje Hoogterp wie it in minne tiid. Hja krigen it nijs dat Jit-
ze dochs in foet misse moast. De operaasje hat al plakfûn. Hy is foarearst 
yn de Waadwente. De fam. Van der Wal moast ek in ferlies ferwurkje. 
Earst ferstoar in broer fan Broer vd Wal, in pear dagen letter ek noch in 
soan dêrfan. Fierders is de skoanmem fan Tjitske Hiemstra-Verbeek fan 
de Hoofdstrjitte stoarn. Lit ús oan dizze famyljes tinke yn dizze drege ti-
den. Foar frou Ytsje Malda-vd Velde in grutte feroaring: hja koe net mear 
allinnich thús wenje en moast op stel en sprong nei in fersoargingshûs. 
Dat waard yn earsten De Batting yn Harns. Dat wie wol in hiel ein by alle 
famylje en kunde wei. Gelokkich is sy no yn Foswert. Har keamernûmer 
stiet fierderop yn Tsjerkenijs. Op it nipperke kaam dan noch it berjocht dat 
Gerben Drost út Ternaard, broer fan Durk Drost, Baukje vd Wal en Rom-
mie Woudsma, ferstoarn is. Ek dizze famyljes betinke wy yn ús gebeden. 
Op 10 septimber is de ôfskiedstsjinst fan ús foargonger ds. Keizer. Hy mei 
fan syn “âlde dei” genietsje. Wy hoopje lykwols al dat wy him no en dan 
noch wol ris treffe sille op de preekstoel yn De Haven. Foar it kofjedrinken 
nei de tsjinst is elkenien útnoege. 
En ja, dan dat oargel. Dêr ha wy it dizze kear mar net oer. Oare kear 
hoopje wy op goed nijs. 
 

Fokke Hoogterp 
 

 
Bloemengroet 
 
16 juli fam. E. de Vries 
23 juli fam. S. Terpstra 
30 juli fam. B. v.d. Wal 
6 aug. mevr. W. Douwes- de Vries 
13 aug. mevr. G. Dreijer 
20 aug. fam. P.O. Verbeek 
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mutat

ies 
  

 

Verjaardagen 
 
 5 sept. J. Verbeek-Zijlstra, Foswert, K27 87 jaar 
13 sept. Joh. Woudsma, Zwarteweg 23 73 jaar 
20 sept. L. Steegstra, Klaphorneweg 20 82 jaar 
23 sept. F. Kloosterman, H. Kroesstrjitte 8 81 jaar 
29 sept. P.O. Verbeek, Zwarteweg 1 74 jaar 
 3 okt. T. Fennema-Haitsma, Unemastraat 20 81 jaar 
14 okt. J. Vriesema, De Rijp 17 74 jaar 
 
Jubileum 
11 september Reinier en Gerda Drost-de Boer, Unemastr.10,  
30 jaar getrouwd 
1 oktober: Marten en Annet de Boer-Bakker, Horneweg 20,  
30 jaar getrouwd 
 

Allegear tige lokwinske 
 
 

Mutaties 
 

Verhuisd: 
 
Y. Malda – v.d. Velde, Foswerterstrjitte 71, kamer 8, 9172 PS Ferwert,  
vh. Farrewei 5, Blije (wijk 1)  
Veel woonplezier op uw nieuwe adres.  
 

Rusthuis Foswert 
 
Wij brengen geregeld bezoekjes in het rusthuis. Bij verjaardagen brengen 
we namens de gemeente altijd een bloemetje. 
Dit wordt erg op prijs gesteld en ze zijn altijd blij weer iets uit Blije te  
horen. 
Er zijn nu 6 gemeenteleden uit Blije in Foswert. Veel bezoekjes dus, we 
dachten misschien zijn er wel meer gemeenteleden die ook wel eens een 
bezoekje willen brengen. We bevelen dit van harte bij u aan. 
 
Baukje van der Wal en Tine Bruinsma. 
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Op zondag 29 oktober willen we graag met u de Zendingsdienst vieren. 

Gospelgroep The Freedomsingers uit Engwierum zal een prachtige dienst 

voor ons verzorgen met als thema: 'Geloof en een hoop Liefde'. De bood-

schap tijdens deze dienst zal zijn dat we geloven dat er ondanks alle ellen-

de en narigheid in de wereld tekenen van hoop zijn die ons moed geven. 

Inspiratiebron daarbij is Gods liefde voor ons allen.  Deze dienst begint 

om 10.00 uur. We hopen op uw komst. 

 
 
Cursus Theologische Vorming Buitenpost  
op dinsdagmiddag vanaf 19 september 2017  
 
De cursus Theologische Vorming te Buitenpost van de Protestantse Kerk (PKN) 
gaat met een nieuw blok beginnen op dinsdagmiddag 19 september. Wij bieden 
religieus geïnteresseerden een verantwoorde wijze om zich te oriënteren, verbre-
den, verdiepen, verkenning en leren zelfstandig na te denken over vraagstukken 
van geloof en zingeving. De cursist worden instrumenten aangereikt om zich 
weerbaar, mondig en verantwoord eigen gedachten te kunnen vormen en te ver-
woorden. Dit kan en zal als een rijke geloofsbeleving ervaren worden.  
De cursus wordt ook dit jaar gegeven in een blok van tien middagen, waarop per 
middag twee docenten ieder een lesuur van 75 minuten voor hun rekening ne-
men.  
Het eerste blok wordt gegeven op de dinsdagmiddagen van 19 en 26 september, 
3, 10 en 17 oktober en van 31 okt, 7, 14, 21 en 28 november 2016  
De volgende vakken worden gegeven: Bijbelse Theologie door ds. G. van Helden 
en Wereldgodsdiensten/Islam ds. J. Kraan, Kerkgeschiedenis door drs. T.R.A. 
Simonides en Geloofsvragen dr. E. van der Veer.  
De cursus wordt gehouden in het kerkelijk gebouw de Schakel te Buitenpost van-
af dinsdagmiddag 19 september van 14.00 uur tot 16.45 uur. Er zijn geen toela-
tingseisen, iedereen kan deelnemen ongeacht opleiding en kerkelijke richting. 
Het cursusgeld bedraagt € 80,- per blok.  
Inlichtingen en aanmelding bij de studieleider 
drs. E. Jongstra te Blije (0519-562732)  

tgvvvbtp@gmail.com 

 
  

tgvvvbtp@gmail.com


13 

 
Kort Verslag Kerkenraads-vergadering  d.d. 13-6-2017 
 
Voorzitter Tseard de Jong heet ons allen welkom en leest met ons Spreu-
ken 19: 21: mensen maken allerlei plannen, maar wat wordt uitgevoerd is 
het plan van de Heer. Vertrouw op God en al onze plannen worden ver-
wezenlijkt. Dan gaat hij voor in gebed. 
De agenda wordt vastgesteld.  
Notulen van 23 mei worden goedgekeurd, met de opmerking dat Sjoukje 
zitting blijft nemen in de identiteitscommissie van Foswert.  
Rapportages: Jeugdraad- de clubs hebben nog een afsluiting in Beet-
sterzwaag 
Lit.comm- bezig met de pleindienst 
Diakonie/zending- bedankje van Tine Fennema voor de bloemen 
Kerkrentmeesters- in week 27 (begin juli), jawel, zal het nieuwe orgel 
worden geplaatst 
Ds. Keizer- bezoekjes aan diverse gemeenteleden gebracht. 
Moderamen- voorbereiding nieuwe gemeenteavond na de vakantie. 

- Het tekenen van de nieuwe ambtsdragers in het grote boek 
wordt uitgesteld tot de volgende vergadering omdat dit boek 
spoorloos is 

- Afgevaardigde classis: nog 2x tot 2018, eerste vergadering in 
oktober 

- Foswert: Tseard heeft een planning voor de invulling van 2 
diensten door ons- volg. verg. 

- Nieuwe voorzitter: Jelma geeft aan de kerkenraadsvergadering 
te willen leiden, maar niet als voorzitter. Deze taak zullen we 
met zijn allen vorm moeten geven. 

- Clustervergadering: gesproken is over het maken van een 
soort pool, met predikanten en kerkelijk werkers. Hieruit zou-
den vacante gemeenten naar rato kunnen putten. Op 17 okt. is 
een vergadering met alle complete kerkenraden. We zullen 
contact zoeken met Hessel Meindertsma van de beroepings-
commissie Burdaard aangaande een verkennend gesprek. Zij 
zoeken een predikant/kerk. werker voor 50%. Er zal meer sa-
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mengewerkt moeten worden door de gemeenten. Een kerkelijk 
werker is enkele honderden euro’s per maand goedkoper dan 
een dominee.  

- Beroepingscommissie: Rien Teunissen, Tine Bruinsma, Ytsia 
Teunissen, aangevuld met Taeke Fennema en Fokke Hoog-
terp. Gezocht zal worden in eerste instantie naar een kerk. 
werker 

- Afscheid ds. Keizer op 10 september om 09.30 uur in De Ha-
ven; adressen voor de uitnodigingen en een correspondentie-
adres zullen worden doorgegeven vóór begin juli 

- Enveloppenactie heeft ruim €3300,-- opgebracht 
- Oud papier: gaan de kerkrentmeesters regelen 
- Contactpersonen: Wijnie en Rien Teunissen, Ger Talsma, Tine 

Bruinsma, Annie de Graaf; Baukje W. en Tineke coördineren. 
De wijken worden gedeeltelijk opnieuw ingedeeld. Hiervan 
komt iets in Tsjerkenijs. 

Tseard bedankt iedereen voor de prettige samenwerking. 
Volgende vergadering 4 september 
Ds. Keizer sluit de vergadering met gebed. 

 
Jeugddienst 
 

Op 8 oktober hopen we samen de startdienst van het komende seizoen te 
vieren. We gaan samen luisteren naar het verhaal van Krummel en 
Hummel. Krummel is een gewone rups, maar hij kan praten met God. 
Krummel vraagt aan God waarom hij zo gewoon is. Maar God vindt 
Krummel niet gewoon. Net als jij en ik is iedereen bijzonder zegt God. Wat 
wij moeten doen is vertrouwen op God in alles wat we doen. Wat is er nu 
mooier dan dit te weten bij het begin van het seizoen! Kom jij ook? 
Na de dienst is er voor iedereen koffie/thee/ranja met gebak.  
De dienst begint om 9.30uur. 
We hopen jullie allemaal te zien tijdens deze prachtige jeugddienst! 
 
Vanaf september is er weer elke twee weken, én bij bijzondere diensten,  
Bernetsjerke voor de kinderen van 0-10 jaar. We hopen natuurlijk dat er 
weer veel kinderen zullen komen. Zodat we met z'n allen mooie verhalen 
uit de bijbel kunnen lezen, liedjes kunnen luisteren/zingen en mooie knut-
selwerkjes kunnen maken. 
Omdat de groep leidsters van de Bernetsjerke niet zo hele groot is willen 
we vragen of het jou misschien leuk lijkt zo nu en dan een keer te helpen 
bij de Bernetsjerke. Meld je dan aan bij één van de leden van de 
jeugdraad. We hopen op een mooi seizoen! 
Groetjes van de jeugdraad.  
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Landelijke collectes 
 
17 september 2017, collecte Vredeswerk: Verbeeld de vrede 

In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd 
voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. 
In Matteüs 24 waarschuwt Jezus ons, dat er een tijd 
komt waarin we zullen horen van oorlogen en ge-
ruchten van oorlogen. Het lijkt wel of Hij het heeft 
over 2017. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die 
zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze 
verscheurde wereld.  
Tijdens de Vredesweek geven we in de collecte spe-
ciaal voor iedereen die werkt aan verbinding en vre-
de. Voor Olena Hantsyak, uit Oekraïne. Haar organi-
satie traint mensen om het gesprek te leiden tussen 
groepen mensen die met elkaar op gespannen voet 
leven. Ons geld gaat naar Swe Tha Har, een organi-
satie in Myanmar, die kinderboeken verspreidt over 

vrede. En we geven aan initiatieven in Nederland, zoals het overleg Joden, Chris-
tenen en Moslims, die zich steeds meer, ook op lokaal niveau, inzet voor meer 
onderling begrip.  
 U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse 
Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. 
 
1 oktober 2017, collecte Kerk en Israël: Israëlzondag 2017 

Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse 
Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse 
volk. Met de opbrengst van deze collecte worden 
projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht 
zijn om de relatie tussen joden en christenen levend 
te houden. 
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met 
Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeen-
schap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tus-
sen en christenen te vergroten en bouwt op dit mo-
ment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabi-
sche gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Am-
mim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar 
Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoe-
ten. 

In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar 
joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël in-
spireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en 
het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof. 
U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse 
Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël.  
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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: 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 16 okt 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 12 okt 2017 
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  
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