Hervormde Gemeente Blija - Hogebeintum
en
Gereformeerde kerk Blija

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, Stationswei 3, 9171 LR Blije
tel. 562587

Diaconie:

Kerkvoogdij :

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
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 :
Website:

dhr. P. de Jong, Haven 5, 9171 LX Blije, tel 562262
http://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net

Het volgende nummer van Tsjerkenijs verschijnt in de week van 11 dec 2017
Voor Hervormd Blija-Hogebeintum
Redactie
Ellert Jongstra, tel 562732 e.jongstra1@upcmail.nl
Binne Reitsma tel 562707
Kopij inleveren voor maandag 11 december 2017
Bij voorkeur per e-mail

2

Meditatie
Aandacht
Er is een nieuwe ziekte in onze tijd. En die heet FOMO. Fear of missing
out. De angst om iets te missen. Mensen die continu op de smartphone
kijken of er nog iets leuks op Facebook, Twitter of Whatsapp langskomt.
De angst dat je niet kunt meepraten, dat je het onderwerp van gesprek
mist, of hoort dat er leuke dingen waren waar je niet bij was.
We zien hoezeer internet en de sociale media in ons leven een plek hebben gekregen. De sociale media eisen aandacht en reactie. We doen er
allemaal aan mee.
We leven in een vermoeide samenleving. We willen allemaal bereikbaar
zijn. We staan in onze samenleving, veelal ongevraagd, bloot aan een
constante stroom van informatie en impulsen, door e-mails, radio, TV,
media, Internet, etc. Eigenlijk nemen we nergens echt de tijd voor om de
dingen met aandacht te doen. Onze aandacht is vaak zo verdeeld.
Benedictus, een theoloog uit de zesde eeuw, schreef ooit een aantal leefregels over hoe monniken moesten leven. Daar kunnen wij ook veel van
leren. Een van de regels was dat je met heel je aandacht moet doen wat
je aan het doen bent.
De voorbeelden liggen voor het oprapen. Er echt voor gaan zitten als je
een telefoontje moet plegen. Of als je de krant leest. Of een boeket
maakt. Doe het met al je aandacht. Kijken alsof je de dingen voor ‘t eerst
ziet. Niet met je ogen maar met je ziel kijken! Met aandacht leven.
FOMO. De altijd durende bereikbaarheid. Ben je dan echt in verbinding.
Met jezelf. Met de mensen om je heen ?
Paulus (Filippenzen 4:8,9) schrijft in positieve bewoordingen over dat met
aandacht leven. Hij zegt:
Leef met aandacht maar schenk niet overal maar aandacht aan. En hij
maakt het nog wat specifieker:
“schenk aandacht aan alles wat waar is,
alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is,
alles wat zuiver is,
alles wat lieflijk is,
alles wat eervol is,
kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.”
pastor Fred van der Louw Prot. Kerk Beverwijk
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum
Zondag 22 okt
09.30 uur

Nicolaaskerk Blije
ds. J. Bolt Drachten
Koffiedrinken na de dienst

Snein 5 nov
09.30 oere

FOW Hegebeintum
drs. T.R.A. Simonides Burdaard
Kofjedrinken nei de tsjinst

Zondag 12 nov Nicolaaskerk Blije
09.30 uur
da. T. Reichman-Scheffer Tytsjerk
Zondag 19 nov. Viering H.Avondmaal;
gezamenlijke dienst in De Haven
11.00 uur
Ds. E. van der Veer, Ferwert
e
e
e
Collecten: 1 Avondmaal; 2 Diakonie; 3 Interieur
Zondag 26 nov Nicolaaskerk Blije
Gedachtenisdienst
09.30 uur
ds. E. Jongstra
m.m.v. Willibrorduskoor
koffiedrinken na de dienst
Snein 3 des
09.30 oere

FOW Hegebeintum
dû. J.F. Kroon Garyp

Zondag 10 dec Nicolaaskerk Blije
09.30 uur
eigen liturgie Advent
Koffiedrinken tijdens de viering
Oecumenisch Leesrooster
22 okt
29 okt
5 nov
12 nov
19 nov
26 nov
3 dec
10 dec
17 dec
24 dec

e

5 van de herfst
Jes 45, 1-7; Mat 22, 15-22
e
6 van de herfst
Deut 6, 1-9; Mat 22, 34-46
e
7 van de herfst
Spr 9, 1-18; Mat 25, 1-13
e
8 van de herfst
Jes 48, 17-21; Mat 25, 14-30
e
9 van de herfst
Ez 34, 11-17; Mat 25, 31-46
laatste van het kerk. Jaar Dan 12, 1-4; Mat 24, 14-35
e
1 van Advent
Jes 63, 19b-64,8; Mar 13, 24-37
e
2 van Advent
Jes 40, 1-11; Joh 1, 19-28
e
3 van Advent
Jes 65, 17-25; Joh 3, 22-30
e
4 van Advent
Jes 8, 23b-9,7; Luc 2, 1-20
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groen
groen
groen
groen
groen
groen
paars
paars
paars
wit.

Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven”
Zondag 22 okt.
11.00 uur
Ds. D. Schreurs, Hegebeintum
e
e
Collecten: 1 Kerk; 2 Bloemen
Bernetsjerke: Eke en Annet
Zondag 29 okt. Zendingsdienst mmv. Gospelgroep The Freedomsingers
10.00 uur
Zendingscommissie
Collecte: Artsen zonder Grenzen
Bernetsjerke: Gerda en Wytske
Zondag 5 nov.
11.00 uur

Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest
e
e
Collecten: 1 KIA Zending; 2 Kerk
Bernetsjerke: Geesina en Sjoukje

Woensd 8 nov. Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur
Ds. Th. Korteweg, Ferwert
e
e
Collecten: 1 Kerk; 2 Diakonie
Zondag 12 nov.Voorbereidingsdienst
11.00 uur
Ds. J.J.Th. Meijer, Bennekom
e
e
Collecten: 1 KIA Diakonaat; 2 Orgel
Zondag 19 nov. Avondmaalsviering; gezamenlijke dienst in De Haven
11.00 uur
Ds. E. van der Veer, Ferwert
e
e
e
Collecten: 1 Avondmaal; 2 Diakonie; 3 Interieur
Bernetsjerke: Eke en Petra
Zondag 26 nov.Laatste zondag kerkelijk jaar
11.00 uur
Ds. B.G. Keizer, Oostrum
e
e
Collecten: 1 Kerk; 2 Zending
Bernetsjerke: Wytske en Annet
Zondag 3 dec.
11.00 uur

e

1 Advent
Ds. G. van Wieren, Oosternijkerk
e
e
Collecten: 1 Diakonie; 2 Kerk
Bernetsjerke: Sjoukje en Gerda
e

Zondag 10 dec. 2 Advent
11.00 uur
Ds. G.J. van der Togt, Ternaard
e
e
Collecten: 1 Zending; 2 Kerk
Bernetsjerke: Geesina en Eke
e

Zondag 17 dec. 3 Advent
11.00 uur
Ds. J. Bakker, Stiens
e
e
Collecten: 1 Kerk; 2 Onderhoud
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Pastoralia
Gemeenteleden, heel hartelijk dank!
Het was wel bijzonder, de afscheidsdienst op 10 september in De Haven.
Al was het begin heel gewoon, met dienstdoende ouderling Baukje van
der Wal en hooguit wat meer gasten dan normaal. Maar gaandeweg het
zingen, bidden, lezen en preken werd dat anders. Voor mijzelf was de
beleving anders, persoonlijker. Zoiets meende ik – als ik me niet vergis ook bij jullie te bespeuren, als samengekomen gemeenten van Blije. Een
groot verschil met vijf jaar geleden, de intrededienst. Er is in de afgelopen
tijd iets gegroeid wat we niet gemakkelijk onder woorden kunnen brengen.
Het gaat in ieder geval niet om mijn persoon. Ronduit overrompelend
vonden mijn vrouw en ik al jullie persoonlijke goede wensen, via de enorme bos bloemen ten afscheid. Wat een goed idee, via het kerkblad! Uren
hebben we samen thuis de aangehechte kaartjes zitten lezen. Lisette
maakte van alle bloemen wel 5 of 6 grote boeketten die ons weken lang
hebben omringd. Laat ik hier niet vergeten te zeggen dat de overhandigde
enveloppe werkelijk veel inhoud had, in de vorm van cadeaubonnen. Daar
had ik vlak na de dienst geen erg in, meegenomen als je dan wordt door
de gesproken goede woorden. Ook de ontmoeting erna, in de lokalen,
was uitbundig.
Kortom, hervormden en gereformeerden, wat heet, protestanten van Blija,
heel hartelijk dank. Het ga jullie goed!
Ds. Bernard Keizer

Ik ben de Heer
Ik ben de Heer,
jouw God.
Ik haalde je
uit een onvrij land
en bracht je
naar een land van overvloed

Zo zullen jullie
samen zijn: levend van de gaven
die ik je gaf.
Deel maar met je broer,
geef je zuster
wat ze nodig heeft.

Jij bent mijn kind,
mensenkind.
Je mag leven
van wat ik je geef
en delen
met wie naast je staat.

Dan wordt de wereld
goede aarde
en leef je
in een land van overvloed
Arda de Boer-van Veen
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Yn memoriam Esse Bijleveld.
Wy hawwe op freed 15 septimber yn in tige folle Nicolaastsjerke ôfskied
naam fan Esse Bijleveld, hja is krek net 90 jier wurden, Hja libbe har
libben lang yn it hûs wer’t hja mei har twilling suster Rens berne wie. In
hûs wer’t se moeilijke dagen hân hawwe in de rin fan de tyd sa as tidens
de ziekte fan har heit en broer Germ.
Hja wist dat har oere komme soe, mar hie it der wol mouilik mei dat Rens
allinne efter bliuwe soe. Foar har wie Blije eins alles yn har libben. It doarp
wer’t se folop aktief mei dien hat mei alderhanne saken en foaral oan it yn
stân hâlden fan de tsjerke en har mienskip fanút har leauwe. Sa hawwe
se ek hiel wat predikanten meimakke dy’t hjir yn de gemeente stien ha, en
stiene se klear foar de gastfoargongers, dy meastentyd nei de
tsjerketsjinst in bakje kofje hellen by de dames Bijleveld Dy goede sosjale
kontakten wiene der ek mei jim famylje, nichten en achternichten/neven
sa as docht bliken út de ûnderlinge bân mei harren.
It doarp Blije hat har yn 2008 útroppen hat ta bellefleuren en har de
jierlikse ûnderskieding útrikt. Want bellefleuren wiene se beslist. Esse
naam diel oan en joech lieding oan de famkesferiening de VCJB en de
Vrije Vogels, oan de sneinskoalle en se hat jierren yn de tsjerkerie sitten
as âlderling, se wie redakteur fan it tsjerkekrantsje Gemeenteblad, dat hja
mei stikjes en lieten follemakke fanút har christelike oertsjoeging.
Hja oarganisearden krystmarkten foar de restauraasje fan it de tsjerke.
Fierder holden hja bazars, ferlottingen en neam mar op. It program fan de
frouljusferieniging wer’t hja foarsitster fan wie, sette hja elk jier yn inoar en
makke der in programboekje by. De ferieniging hat 80 jier bestien en mei
dat feest is in ein kaam oan de gearkomsten yn de konsistoarje fan ‘e
tsjerke. Sa wie hja altyd dwaande mei de organisaasje fan de frouljus
ferieniging op pleatselik en provinsjaal flak. De wurden dy har jûn binne by
har belidenis jouwe dat ek wer hoe’t hja west hat. Dêr stie yn: Wees
standvastig, onwankelbaar, ten alle tijde, overvloedig in het werk des
Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is, in de Heer.
Zo hebben wij in de dienst de dank uitgesproken voor het leven van Esse
Bijleveld. Mag zo de liefde en trouw die Esse gegeven heeft aan allen,
ook gegeven worden aan Rens die alleen achterblijft. We bewaren haar
naam in ons hart en weten dat haar naam geschreven staat in de handpalm van God. Mag zo haar naam bewaard blijven bij God en mensen.
Ds. E. Jongstra
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Yn Memoriam Doede Bouma.
Doede is berne op 26 desimber 1929 te Ferwert en hastich ferstoarn op
sneon 7 oktober te Ljouwert.
Op tongersdei 12 oktober hawwe wy ôfskied fan him nommen yn
Andringastate te Marsum en wurden lêzen út Preker 1, 1-9.
It wie In man dy’t graach wat oan oaren trochjaan mocht en syn miening
derby jout. Hy die dat graach mei syn maten as se op sneontejûn mei inoar nei de Pier gongen om dêr in slokje te nimmen en mei inoar te praten
oer de lânbouw en de ûntwikkelingen yn Fryslân en de fierder yn ús lân
en de wrâld. Hy holde de Fryske taal en kultuur heech, dat wie foar Doede
ek wichtich want hy wie in oprjochte fries.
Oprjocht yn syn dwaan en litten en prinsipjeel yn syn opfettings.
Hy gong nei de iepenbiere skoalle yn Blije. Yn pleats fan nei Ferwert. De
kontakten en freonskippen dy hy dêr hie bleauwen bestean.
Sa gong hy ek mei de oare bern nei de kategese yn Blije en besocht er
regelmjittich de tsjerketsjinsten dêr. Hy wie in trouwe besiker fan de
tsjerke yn Blije om’t dêr de Frijsinnige net dogmatyske sfeer wie dy it
bêste by him paste.
Doede hat oan it skreppen en skourren west yn it libben. Hy koe op de
pleats komme om´t syn broer in oar plakje fûn hie. Sa troude er mei Tine
Miedema út Ternaard. Hja begûnen earst noch mei in pear kij en nei ferrin
fan de tiid waard de bou it wichtichste fan it wurk en der joech er him
hielendal foar. Foar him stie it wurkjen op de pleats wol foarop want hy
gong alle dagen dêr noch hinne om wurk te dwaan.
Hy sette him ynfoar de mienskip troch him yn de gemeentepolityk te
bejaan. Hy wie net de man fan striid mei wapens want hy wegere tsjinst te
dwaan.
Doe’t Doede troffen waard troch herna, koe dat gelokkich mei in
operaasje yn Grins ferholpen wurde.
Wat foar him tige wichtich wie, dat wie it Fries wêze en dan ek mei de
Friezen yn Dutsklân, East Friezen en Nord Friezen wer’t alle jierren in
boeretreffen wie wer’t er hinne gong. Hy wie in fries yn ieren en sinen.
Doede Bouma wie in minlike en iepen minske dy’t earlik sei wat er tocht
en him net samar omprate liet. Sa hat Doede Bouma ek besocht om elk
safolle mogelik rjocht te dwaan en de minsken ta har rjocht komme litte.
We binne him tige tankber foar wat er foar ús allen bestjut hat.
Mei Tine, de bern en de pakesizzers treast ûnderfine yn har famyljebân
en freonskip, soarch en leafde om har hinne.
Ds. E. Jongstra
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum
Yn de ôfrûne wiken wie it drok. Tariedingen foar it ôfskie fan dûmny
Keizer. Op 10 septimber wie it safier, de tsjinst is hâlden yn De Haven.
Fraach oan de gemeenteleden wie om in blom mei te nimmen mei in
kaartsje deroan. In protte minsken hawwe dat dien. De bern hawwe
meielkoar wat makke en biede dat nei ôfrin oan dûmny en mefrou.
Lêzingen yn dizze tsjinst binne de bekende Psalm 23 en Mattheus 25 de
fersen 14 oant 27. Nei de preek hat dûmny Jongstra de tekst lêzen dy’t
past by it ôfskie en emeritaat. It lêste liet wie 799: Kom laat ons
voortgaan, kind’ren’. Nei de tsjinst wien der koarte taspraken. As kado
krige dûmny keizer in glês yn lead makke troch Douwe van der Weij, yn it
twadde glês sieten raaien. Dernjonken in tal kadobonnen. Nei de tsjinst
wie der kofje mei gebak en letter in hapke en in drankje. Ek wie der tiid
om te praten en dûmny en mefrou in hân te jaan. In wike letter is it ôfskie
yn de Mariatsjerke yn Wierum fierd. Hjir waard de selde liturgy folge.
Nei it ôfskie 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 Meindersma fan Burdaard.
Op tiisdei 17 oktober is der wer oerlein mei alle tsjerkerieden fan
Ferwerderadiel om te sjen wat wy meielkoar dwaan kinne.
Op woansdei 11 oktober hawwe wy de gemeentemiddei hâlden yn it koar
fan de Nicolaastsjerke. Nei it wolkom besjogge wy de rekkens en
begrutting fan de diakony en de tsjerkrintmasters. Ymkje en Cees jouwe
tekst en útlis. Ek binne der inkele fragen, dêr;t antwurd op jûn wurdt. Om
goed fjouwer oere kriget;ús gast fan dizze middei it wurd, it is dûmny J.
van den Boogaard-Bongers fan Hallum. Sy is predikant yn Hallum en
fertelt ús wat oer lytse gemeenten dy’t no ek hearre by de gemeente
Mariëngaarde. Earder hat sy yn Berltsum stien en dêr de ienwurding fan
twa gemeenten meimakke. Sy hat fertelt oer de prosessen mar ek de
fraach oan ús foarlein: wat is foar dy it leauwen, de betsjutting en wat
dogge jo dêrmei? Wy hawwe yn groepkes praat en dêrnei wer sintraal mei
elkoar. Neitiid folge it omfreegjen en waard de tafel klear makke. As
ôfsluting hawwe wy meielkoar sop en bôle iten. Om goed sân oere koe elk
wer op hûs oan. Wy betankje elk dy’t holpen hat by dizze aktiviteit. We
sille ek besykje om de gesprekgroep de Arkers wer op te starten. Op 11
septimber ferstoar Esse Bijleveld en op 7 oktober Doede Bouma. Yn it
Tsjerkenijs stiet in Yn Memoriam.
BR
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Tsjerkepaad 2017 in de Nicolaaskerk te Blije
Tidens it Tsjerkepaad hawwe der dizze simmer mear as 200 minsken
yn de Nicolaastsjerke west. De lêste sneon kamen der noch in protte
minsken, in hiel oantal spesjaal foar it glês yn lead fan Douwe van der
Weij. Op dizze njoggende septimber hat Douwe yn tsjerke oan it wurk
west. Minsken fûnen dat tige nijsgjirrich. Ek de lêste sneon bliuwe in
protte foar in bakje kofje of tee. De muzikanten op oargel en fioele
binne in moaie tafoeging. Alle meidoggers en helpers tige tank. Alles
mei elkoar in goed slagge Tsjerkepaad dizze simmer.

Bijdrage Kerkblad 2017.
Zoals gewoonlijk ontvangt u bij het kerkblad in oktober een envelop voor
de kosten van de kerkblad. Om de kosten te dekken is er een minimale
bijdrage van € 10.00 nodig.
De envelop wordt weer bij u opgehaald.

De kerkrentmeesters
10

Agenda:
Do 26 okt 19.45 uur Tsjerkerie Konsistory
Di 31 okt 19.00 uur Afsluiting 500 jaar Reformatie Domkerk Utrecht
Do 2 nov 19.45 uur Classis Vergadering te Reitsum
Zondag 17 dec 16.00 uur Broodmaaltijd in de Haven
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Gemeentenieuws Gereformeerde kerk “De Haven”
Ik skriuw dit stikje op de earste simmerske dei fan dizze hjerst. Dat der
noch mar in soad fan sokke dagen folgje meie. Nei al dy rein kinne wy no
bêst noch wol wat moai waar ferneare.
Foarige maand wie de lêste tsjinst fan ús foargonger ds. Bernard Keizer.
Yn in moaie tsjinst hat hy ôfskie nommen fan syn beide gemeenten yn
Blije. Wy winskje him noch in soad sûne jierren ta om fan syn pensioen te
genietsjen.
Ds. Korteweg fan Ferwert is foarearst ús konsulent. Hy docht ek it “krisipastoraat”. Foar minder dringende saken kinne jimme altyd terjochte by
Baukje van der Wal of Tineke van der Veen.
Op 19 septimber is berne Marinthe Henrieke, dochter fan Taeke en Geesina Fennema. Hinke Beintema is ferhüze fan de Wierswei nei Foswert,
keamer 220. Fierders noch ien gemeentelid yn it sikenhûs; Nynke Jelsma
kriget in nije knibbel. En litte wy de oare siken yn ús gemeente net ferjitte.
Stjoer harren ris in kaartsje of bring ris in besykje.
Hjir woe ik it mar wer by litte. No ja, noch ien dinkje dan: dat oargel. Ik wit
it ek net mear, miskien foar de Kryst?
Fokke Hoogterp
Bloemengroet

27 aug
3 sept
10 sept.
24 sept
1 okt
8 okt
15 okt

mevr. R. de Jong-Dreijer
H. Kroes en Hinke de Jong
Foswert
K. de Vries
fam. L. Steegstra
fam. T. Fennema
mevr. G. Douwes-Folkertsma

Verjaardagen
22 okt
7 nov
8 nov
12 nov
16 nov
26 nov
11 dec

S. Terpstra, Hoofdstraat 34
Jan A. Fennema, Witteweg 7
mevr. T. Steegstra-Kingma Klaphornewei 20
mevr. Y. Malda-van der Velde, Foswert
mevr. G. Dreijer, Farebuorren 4
mevr. H. van der Lep-Dijkstra
mevr. J.R. Nugteren, Unemastrjitte 30

Allegear tige Lokwinske
12

77 jaar
82 jaar
83 jaar
96 jaar
84 jaar
76 jaar
79 jaar

Mutaties
mutat
Geboren:
ies
19 sept Marinthe Henrieke Fennema, Hoofdstraat 26, wijk 4
Familie Fennema gefeliciteerd.
Verhuisd:
H. Beintema-Verbeek, Foswerterstrjitte 71, k. 220, 9172 PS Ferwert, wijk
6
vh. Wierswei 1, Blije, wijk2
Veel woonplezier op uw nieuwe adres.
Bedankt!
Wy wolle elkenien tige betankje foar de kaarten, de blommen en oare
kadootsjes, dy’t wy krigen ha foar ús 30-jierrige troudei.
It wie geweldich.
Tige tank.
Reinier en Gerda Drost

Voor het ophalen van het oud papier, 4 keer per jaar, zijn wij op zoek naar
versterking. Mocht je je hiervoor beschikbaar stellen dan horen wij dat
graag!
DANKDAG 2018

13

Kort Verslag Kerkenraads-vergadering
d.d. 4-9-2017

Jelma leest uit Exodus over Mozes. God geeft zich bekend door zijn daden. “Ik
zal er zijn voor jouw”.
Daarna gaat ze voor in gebed.
Het grote boek is weer boven water en de nieuwe ambtsdragers tekenen alsnog.
Janke Hoogterp zal later nog tekenen.
Rapportages-jeugd: op 8 oktober is een jeugddienst, de jeugdraad zoekt nog naar
leiders; de Bernetsjerke gaat aan de slag met Krummel.
- Liturgiecomm.: heeft geen lid meer in de kerkenraad, maar dat zal zich
wel redden
- Diakonie/Zending: heeft volgende week vergadering
- Kerkrentmeesters: het orgel: de leverancier van een cruciaal onderdeel
heeft op de rand van faillissement gestaan. Het onderdeel is nu verstuurd, daarna begint Mense Ruiter met opbouwen; er is lekkage geweest in de kerk: stortbakken zijn te klein. De goten moeten goed
schoon worden gehouden. Het tapijt in de kerk kan misschien een keer
schoon worden gemaakt met een machine.
- Moderamen
- Afscheid ds. Keizer: voor een cadeau wordt door Geref en Herv. Gemeente elk een gelijk bedrag in kadobonnen beschikbaar gesteld. Dominee zal zelf een paar glas-in-lood ramen, gemaakt door Douwe vd Weij,
uitzoeken.
- Voorbereiden gemeenteavond: er zal vooraf een brief bij de gemeente
langs worden gebracht, met het hoe en wat van onze plannen. Iedereen
wordt opgeroepen te komen. De bedoeling is om op de gemeenteavond
in groepen over bepaalde vragen te discussiëren. Er zal een extern iemand worden gevraagd ons hierin bij te staan. Dit wordt ds. P. Beintema
van Dokkum. Er wordt naar gestreefd de gemeenteavond in okt/nov te
houden.
- Aangaande de vervanging van ds Keizer: scriba neemt contact op met
ds. van der Togt, die scriba is van de kring die over deze vervanging gaat.
Via ds. van der Veer wordt ds. Th. Korteweg benaderd, die consulentschap en crisispastoraat op zich wil nemen.
- Solvabiliteitsverklaring moet bij RCBB worden aangevraagd om evt. een
dominee te kunnen beroepen. De scriba neemt dit op zich.
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Afscheidsdienst ds. Keizer: Ds. Keizer betreurt het dat hij vaak wat minder binding had met de kerkenraad. Vaak schoof hij wat later aan. Het
contact met de gemeente was wat hem betreft goed. Hij voelt in dezen
wel de aanwezigheid van de Here God, die boven ons is.
Beroepingscommissie: we gaan eerst proberen aan te sluiten bij Burdaard, dat een dominee op het oog heeft. Dit zal gebeuren in samenwerking met de Herv. Gemeente.
Rondvraag: het orgeltje in de kerk moet een slag gedraaid worden, omwille van het geluid; bij Avondmaal deelt dominee brood en wijn uit aan
de kerkenraad; de Avondmaalstafel wordt voortaan zondagochtend
klaargemaakt; door SDG is een bedrag van €1000,-- geschonken aan de
kerk, + een koffiezetapparaat.
Ds. Keizer sluit de vergadering met gebed
Volgende vergadering maandag 2 oktober

Vanuit de jeugdraad
Het seizoen 2017-2018 is van start! Wij vertellen jullie graag waar we allemaal
mee bezig zijn.
Opbrengst “Het vergeten kind”
Tijdens het afgelopen seizoen hebben de kinderen gespaard voor het goede doel
"Het vergeten kind". Het vergeten kind richt zich op alle kwetsbare kinderen en
jongeren die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie in Nederland.
Dit doen zij door het bieden van directe hulp en door te werken aan structurele
verbetering. Maar dat is niet alles. Ze zorgen er ook voor dat zoveel mogelijk
mensen weten dat er kinderen in deze omstandigheden opgroeien. Want dan
kunnen ze ook hulp vragen. Want zonder die hulp zullen deze kinderen nooit
weten hoe een kinderleven eigenlijk hoort te zijn; zorgeloos, vrolijk en veilig.
Samen met het geld van de collecte van de startdienst van 25 september vorig
jaar konden wij in september j.l. een bedrag van €250,-over maken naar deze
stichting!
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Terugblik jeugddienst
“Krummel, een heel gewone rups”, dat was het thema van de jeugddienst op 8
oktober 2017. Wat fijn dat de kerk zo goed gevuld was. We hebben mooie liederen gezongen, luisterden naar mooie liederen en keken naar het verhaal van
Krummel. We hebben de pot van de wensboom mooi versierd en na de dienst
kon iedereen nog even napraten onder het genot van een kop koffie/thee en
een heerlijk stukje ‘Krummeltaart’, welke was gemaakt door het Taarthûske uit
Dokkum. Wij kijken als jeugdraad terug
op een fijne ochtend!
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Spaarproject bernetsjerke
Kerkelijke activiteiten en ontmoetingen kunnen meer indruk maken en tot het hart
spreken dan woorden soms kunnen. Leren wat geloof betekent door te doen. Wij
hopen het seizoen 2017-2018 met de kinderen af te sluiten door goed te doen,
door ons in te zetten voor een ander. En dat in de vorm van een dagje uit naar
Aqua Zoo Leeuwarden met de gemeenteleden uit Foswert, en andere belangstellenden. Het komende seizoen zullen de kinderen hier voor gaan sparen. De collecte tijdens de jeugddienst van 8 oktober was hier ook voor bestemd, deze
bracht het mooie bedrag van € 133,- op.
De Wensboom
Iedereen heeft wel iets wat hij of zij graag wil hebben of wil doen. We hebben dat,
tijdens de jeugddienst, ook kunnen zien in het filmpje van Krummel. Hebben we
ook wel eens een wens voor een ander? En spreken we dat dan ook uit? Tijdens
het komende seizoen komt er een wensboom in de hal van de kerk te staan.
Iedereen kan daar zijn of haar wens voor een ander in hangen. En iedereen kan
daar een wens uit halen om te vervullen, zelf of als je iemand anders weet die dat
kan doen. De wensen komen ook op de website te staan;
www.kerkdehavenblije.frl. De jeugdraad hoopt dat er door deze wensboom veel
wensen mogen worden vervuld!
Oproep eerste kerstdag
De jeugdraad is bezig met de voorbereidingen van de kerstviering voor de ochtenddienst van eerste kerstdag. We hebben het script van de musical “Mama
Maria” gewonnen. Wat zou het fijn zijn als we deze musical dan uit kunnen voeren samen met een gelegenheidskoor! Moch u/je hier, voor of achter de schermen, aan mee willen werken dan kunt u zich/kan je je aanmelden bij Klasina Veldema of Jelma Holwerda.
Watoto kinderkoor komt naar Blije!
Alvast voor in de agenda; op zondag 15 juli 2018 komt het Watoto kinderkoor uit
Uganda naar Blije! Zij zullen op zondagavond 15 juli een concert in Blije geven.
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Van de clubleiding

Na een flitsende start zijn wij weer klaar voor het nieuwe clubseizoen.
Dit seizoen hebben we een gevarieerd programma. We hebben avonden
waarin we het gaan hebben over een persoon uit de bijbel afgewisseld
met leuke spelletjes en we hebben een spelletjesmiddag voor jong en
oud, kerstmusical én natuurlijk clubstriid!
Hieronder alvast een aantal datums;
4 november vanaf 15.00
Spelletjesmiddag
27 november van 19.00-20.30
David
2 februari
CLUBSTRIID
26 februari van 19.00-20.30
Salomo
26 maart van 19.00-20.30
Koning Herodes
?? April
Verrassing
Iedereen is welkom dus lijkt het je leuk om een vriend/vriendin mee te
nemen dan is dat altijd goed!
Elke avond is de inleg 2 euro, dit geldt niet voor de spelletjesmiddag en
clubstriid, deze activiteiten zijn gratis.
Informatie over de kerstmusical krijgen jullie tijdens de clubavond in november.
We hopen jullie allemaal te zien op 4 november om 3 uur in het lokaal.
Groetjes Marja, Marlies, Petra en Jantine
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Nieuws van de Diaconie & Zending
De afgelopen periode schonken wij namens u een gift aan
de volgende goede doelen:
Stichting ALEH ALEH is een organisatie die de zorg draagt
voor kinderen met een ernstige- meervoudige handicap, zowel cognitief (verstandelijk) als fysiek (lichamelijk). Vandaag de dag, krijgen meer dan 700 bewoners, van baby’s tot adolescenten, uitmuntende zorg in de vier afdelingen van
ALEH, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hiermee is ALEH het grootste zorgnetwerk voor ernstig meervoudig gehandicapten in Israël. ALEH draagt de zorg voor
kinderen, ongeacht hun religie of hun etnische achtergrond. ln Jeruzalem, Gedera, Bnei Brak en in het rehabilitatieve zorgdorp in de Negev, is een toegewijd
multidisciplinair team van therapeuten, artsen, verpleegsters, verzorgsters, educatieve- en administratieve medewerkers en een groep vrijwilligers continue in
de weer om de kinderen te voorzien in al hun fysieke, medische en emotionele
behoeften. De waarde van het leven staat hoog aangeschreven bij ALEH en het
leven wordt gekoesterd. Geen middel wordt achterwege gelaten om de kinderen vooruitgang te gunnen, wat deze vooruitgang ook moge zijn. Dankzij ALEH,
zijn deze kinderen in staat om op veel terreinen op dezelfde manier te leven als
niet-gehandicapte kinderen: naar school gaan, deelname aan beroepsopleidingen en het genieten van activiteiten zoals zwemmen aan het strand en andere
uitjes. In haar streven naar het veranderen van de gevestigde houding en het
bewerken van een meer zorgzame en geïntegreerde samenleving in Israël, heeft
ALEH talrijke programma’s ontwikkeld waarbij gezinnen, scholieren, studenten,
soldaten en vele honderden andere vrijwilligers worden ingezet, zowel uit Israël
als uit het buitenland. ALEH heeft zelfs een programma waarin gevangenen
worden ingezet als vrijwilligers in hun reclasseringstraject.
Kerk in Actie: Noodhulp in Bangladesh en Nepal In augustus werden Nepal en
Bangladesh getroffen door overstromingen en modderstromen. Meer dan 16
miljoen mensen werden hierdoor getroffen in de regio en er is meer dan
510.400 hectare bebouwde grond vernietigd. Kerk in Actie biedt noodhulp aan
de slachtoffers. De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie. Er is
onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire
voorzieningen, levensonderhoud en adequate voeding. Kerk in Actie en ICCO
bieden hulp in het getroffen gebied door o.a. met helikopters water en voedsel
te leveren .
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Edukans: Geef meiden in Malawi kans op een diploma In Malawi hebben jongens en meisjes geen gelijke kansen om zich te ontwikkelen. Van een meisje
wordt verwacht dat ze zich voorbereidt op de
zorg voor haar man, de kinderen en het huishouden. Daarom maken de meeste
meisjes de basisschool niet af. Terwijl onderwijs cruciaal is om meisjes de kans te
geven om hun leven zelf vorm te geven en de armoedespiraal te doorbreken.
Om de houding over onderwijs aan meisjes te veranderen, zijn vooral moeders
belangrijk. Daarom zorgt Edukans ervoor dat de zogenaamde Mother Groups op
scholen goed werken. Op school hebben de vrouwen uit de moedergroep een
belangrijke rol. Ze zorgen dat meisjes naar school blijven gaan en zijn een positief rolmodel voor de meisjes. Edukans wil op veel meer scholen de moedergroep trainen, zodat meer meisjes naar school gaan en de basisschool ook afmaken.
Navigators
Navigators is een organisatie welke sinds 1948 actief is in Nederland. Navigators
verlangt ernaar dat steeds meer mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk en in hun omgeving bewust doorgeven wat ze zelf zien en horen. Navigators richt zich voornamelijk op jongeren en studenten. Dit doen ze door jeugdleiders in kerken te trainen en te coachen en door studenten op te vangen in de
studentensteden en te helpen groeien in hun geloof. Hiermee hopen ze een
grote groep jonge mensen enthousiast te maken en houden voor het geloof en
een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de kerk in Nederland.
Verder hebben wij de volgende mededelingen/activiteiten voor u:

Zendingsdienst 29 oktober 2017
Zondag 29 oktober komt gospelgroep ‘the Freedomsingers’ uit Engwierum voor
ons optreden. Thema van deze dienst zal zijn ‘Geloof en een hoop liefde’. De
boodschap tijdens deze dienst zal zijn dat we geloven dat er ondanks alle ellende en narigheid in de
wereld, tekenen van hoop zijn die ons moed geven.
Inspiratiebron daarbij is Gods liefde voor ons allen.
De dienst begint om 10.00uur. We hopen op uw
komst!
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Spelletjesmiddag
Op zaterdag 4 november wordt er weer een gezellige spelletjesmiddag gehouden voor jong én oud van de Gereformeerde en de Hervormde kerk. Deze middag wordt door de Zending/Diaconie en de Jeugdraad samen georganiseerd.
Vanaf 15.00uur bent u allen van harte welkom in de Gereformeerde Kerk ‘de
Haven’, waar we beginnen met een bakje koffie of thee en vervolgens gezellig
met z’n allen spelletjes kunnen doen. We sluiten de middag af met een gezamenlijk spel. Dit alles duurt tot ongeveer 18.00uur.
We hopen natuurlijk dat u er ook bij bent. Opgave is mogelijk tot woensdag 1
november bij Jantine Douwes (06-30289462) of Klasina Veldema
(06-13479814) Mocht u behoefte aan vervoer hebben, geef dit dan gerust aan.

Zendingsdoosjes
Begin november komen de leden van de Diaconie en Zending weer bij u langs
om de zendingsdoosjes op te halen. Denkt u eraan deze alvast voor het licht te
halen?? We hopen weer een mooi bedrag op te kunnen halen zodat we weer
verschillende goede doelen blij kunnen maken. Mocht u hiervoor nog goede
ideeën hebben, dan horen wij dat natuurlijk ook graag!

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 december 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

21

P.C. Stichting Maatschappelijk Werk maakt onderdeel uit van de nieuwe
Stichting Interzorg Groep, voorheen Stichting Zorgcombinatie Interzorg.
Wij hebben ervoor gekozen om verder te gaan als Interzorg Groep, om zo
nog meer de onderlinge synergie die er tussen onze verschillende bedrijfsonderdelen is te benadrukken: al onze medewerkers behoren allemaal tot dezelfde familie en wij geloven in goede zorg! Voor ons begint
goede zorg bij aandacht. Dat betekent elkaar door en door kennen. Voor
elkaar zorgen en elkaar kunnen vertrouwen. Met een Christelijk fundament en een duidelijke visie biedt ons hechte team van gedreven medewerkers resultaatgerichte zorg op maat aan alle inwoners van Noordoost
Fryslan die dat nodig hebben. Op vier verschillende niveaus staan zij elke
dag opnieuw klaar: in het WoonZorgCentrum in Ferwert, in de Thuiszorg,
in het Maatschappelijk Werk en bij de Maaltijdservice aan Huis.
Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe website, deze kunt u bekijken via www.interzorggroep.nl. Wij nodigen u van harte uit om hier eens
een kijkje te nemen!
Foswerterstrjitte 71, 9172 PS Ferwert | Telefoon 088-518 0200

hfpolitiek@interzorggroep.nl | www.interzorggroep.nl|
Wij hebben een nieuwe naam! Met ingang van heden zijn wij Interzorg
Groep. Wilt u mijn contactgegevens aanpassen in uw administratie?
Alvast hartelijk dank!
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Landelijke collectes
Steun theologisch onderwijs in Pakistan
Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme,
vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte op 29 oktober staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch
Seminarie in Pakistan (OTS), partner van
Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen
een kleine, maar groeiende minderheid. Via
cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk
geloof en de Bijbel. OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor bijvoorbeeld bijbelonderwijs,
cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie.
Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen
weten over het christendom.
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Hervormingsdag.
5 november 2017, Kerk in Actie collecte Najaarszending: Theologie
doceren in Hong Kong
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in
Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of
predikant. Ook rust het seminarie leken toe.
Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan
het seminarie.
De studenten komen uit Hong Kong, China
en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel
studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten.
Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen.
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Najaarszendingsweek.
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Gereformeerde kerk “De Haven”
Predikant:

vacant

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
en gebouw

Gea Verbeek
Unemaloane 1, tel. 06 51880962 of 562076

Kerk

Unemastraat 13, 9171 LC Blije, tel. 561683

Bankrekening kerk
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Website: www.kerkdehavenblije.frl
Beheerder:
Jarich Holwerda
Het volgende nummer verschijnt in de week van 11 dec 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 7 dec 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
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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