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Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 
Pastoraat : drs. Tjallingii Eilânswei 20, 8854 AV Oosterbierum 

 tel. 0518-419941 tjallingii2@zonnet.nl 

 

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 

  

 

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 9 februari 2019 

 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

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

  Binne Reitsma tel 562707 9171lp14@hetnet.nl 

 

Kopij inleveren voor maandag 4 februari 2019 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie 
 
 

 
 
 

Tuskentiden 137 
 
 

Minsken út it tsjuster rize, 
kommen út in wrâld yn nacht, 
ûnbestimd yn dreamen tize, 

tale hjir nei oare macht _ 
Sykjend om in wurd sa nij 

as in stjer fan ljochtskyndei. 
 
 

Nacht wêrfan’t de skiednis bearde 
dat Hy berne waard dy’t rêdt _ 
Taal fan moarntyd yn ús earen, 

himel op ús holle set, 
eachferromjend wurd fan Jo, 

‘t nije tiidrek dat is no. 
 

Jo de glâns fan alle dagen, 
Siel en hertslach fan de tiid, 

Sille Jo ien tel ferdrage 
Dat ik weifal út jo ried? 

Jo dy ’t hjitten ha ‘Ik bin’ 
En ‘Ik meitsje nij begjin’. 

 
Sis dat Jo ús net ûntsinke, 

Earste Stimme fan omheech, 
Wol wer oer jo skepping klinke. 
Wêrom binn‘ wy toar en leech, 
oan ´e dea sa swier bekocht? 

Sprek ús iepen nei jo ljocht 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

Zondag 23 dec De Haven Gez. dienst Blije  
11.00 uur ds. B.G. Keizer Oostrum 
 
Maandag 24 dec Kerstnachtdienst 
 “Loop de kerst niet mis” 
 De Haven Gez. Dienst Blije 
21.30 uur ds. J. Bakker, Stiens 
 
Moandei 24 des. Krystnachttsjinst  
 FOW Hegebeintum 
21.00 oere dû. B.G. Keizer, Eastrum 
 
Dinsdag 25 dec 1e Kerstdag 
 Doopsgez. Kerk Holwerd 
10.00 uur ds. R. Workel 
 m.m.v. Willibrorduskoor 
 
Dinsdag 31 dec Oudejaarsdag 
 Nicolaaskerk Blije 
19.30 uur drs. T.R.A. Simonides Burdaard 
 
Tiisdei 31 des Fow Hegbeintum 
19.30 oere ds. P. Beintema, Dokkum 
 
Snein 6 jan FOW Hegebeintum 
09.30 oere dhr. R. Walinga Ljouwert 
 
Zondag 13 jan Doopsgez. Holwerd gez. dienst 
09.30 uur ds. B. Workel viering H. Avondmaal 
 
Zondag 27 jan De Haven Blije gez. dienst 
11.00 uur ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden 
 
Snein 3 febr FOW Hegebeintum 
09.30 oere drs. W. Abma Ljouwert 
 
Zondag 10 febr Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur mw. ds. H. Post-Knol, 
Dronryp 
  



5 

Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
 

Zondag 16 dec. 3e Advent 
11.00 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
  Collecten: 1e Kerk; 2e Orgel 
  Bernetsjerke: Eke en Sjoukje 
 
Zondag 23 dec. 4e Advent 
11.00 uur Ds. B.G. Keizer, Oostrum 
  Collecten: 1e Kerk; 2e Diaconie 
  Bernetsjerke: Wytske en Gerda 
 
Maandag 24 dec Kerstnacht Geref. Kerk De Haven 
  “Loop de kerst niet mis” 
21.30 uur Ds. J. Bakker, Stiens  
  Collecte: doel 
   
Dinsdag 25 dec 1e Kerstdag 
10.00 uur Dienst verzorgd door de Bernetsjerke  
  Collecten: 1e Kind in de knel; 2e Onderhoud 
   
Zondag 30 dec. 
11.00 uur Ds. Th. Korteweg, Ferwert 
  Collecten: 1e Kerk; 2e Orgel 
   
Maand. 31 dec  Oudejaarsdienst Herv. Kerk 
19.30 uur Drs. T. Simonides, Burdaard 
  Collecten:  
   
Zondag 6 jan. 10.00 uur koffiedrinken! 
11.00 uur Ds. J. Bakker, Stiens 
  Collecten: 1e Jeugd; 2e Kerk 
 
Zondag 13 jan.  
11.00 uur Ds. G. Van Wieren, Oosternijkerk 
  Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk 
 
Zondag 20 jan. Viering Heilig Avondmaal 
11.00 uur Ds. E. van der Veer, Ferwert 
  Collecten: 1e Oecumene; 2e Avondmaal; 3e Interieur 
  Bernetsjerke: Gerda en Wytske 
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Zondag 27 jan. Gezamenlijke dienst De Haven 
11.00 uur Ds. A.J. van der Wiel 
  Collecten: 1e Kerk; 2e Zending  
  Bernetsjerke: Geesina en Evelien 
 
Zondag 3 febr  
11.00 uur Ds. R. de Pee, Feanwâlden 
  Collecten: 1e Werelddiakonaat; 2e Kerk 
 
Zondag 10 febr. 
11.00 uur Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest 
  Collecten: 1e Orgel; 2e Kerk 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Leesrooster 
 
16 dec 3e van Advent Sef 3, 14-20; Luc 3, 7-18 paars 

23 dec 4e van Advent Micha 5, 1-4a(6); Luc 1, 39-45 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 

30 dec zondag na Kerst Jes 61, 10-62,3; Luc 2, 33-40 wit 

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

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

13 jan 1e na Epifanie Jes 40, 1-11; Luc 3, 15-16,21-22 groen 

20 jan 2e na Epifanie Jes 62, 1-5 Joh (1,29)2,1-11 groen 

27 jan 3e na Epifanie Jes 61, 1-9; Luc 4, 14-21 groen 

3 febr 4e na Epifanie Jer 1, 4-10; Luc 4, 21-3 groen 

10 febr  5e na Epifanie Jes 6, 1-8; Luc 5, 1-11 groen 
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Nieuwjaarslunch 
Zondag 27 januari 

(Na afloop van de kerkdienst) 

 

 

In plaats van de jaarlijkse broodmaaltijd in december wordt 

ditmaal jong en oud uitgenodigd voor de gezamenlijke 

Nieuwjaarslunch.  

Deze zal plaatsvinden op zondag 27 januari na afloop van de 

kerkdienst. Er is gelegenheid om gezellig te genieten 

van een hapje en een drankje met aansluitend een lek-

kere lunch.  

Graag voor 15 januari opgeven bij Wietske Malda,  

de Terp 18, 0519-562329 

 

Graag tot dan! 

Diaconie en Zending   
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 
 
De dagen worden korter, het weer laat de herfst zien  met een beetje winter. De 

lange zomerdagen en het mooie weer zijn verdwenen. Als de temperaturen hoger 

zijn laten de eerste bloemetjes aan struiken zich al even zien. De tijd van advent 

is aangebroken, we staan al voor de derde advent komende zondag. Op de vier-

de advent is er een gezamenlijke dienst in De Haven met onze oud predikant 

Bernard Keizer als voorganger. Tijdens de kerstnachtdienst in Hogebeintum is 

Bernard Keizer ook onze voorganger. De kerstnachtdienst in Blije zal worden 

gevierd in De Haven. Naast de dienst wordt er ook een kerstwandeling gehou-

den. Op 1e kerstdag zingen we met het Willibrorduskoor in de Doopsgezinde kerk 

in Holwerd. De Oudejaarsdienst is in de Nicolaaskerk, waarin de heer Simonides 

voorgaat.  

Op moandei 26 novimber is de tsjerkerie wer byelkoar west. Wy iepenje hjoed 

mei in koart fers mei de titel Geluk. Dan lêze wy Rjochters 20: 12-28 en sjonge 

liet 1010, 1 en 2. De notulen wurde goedkard en dan folgje de stikken foar de 

lêsmap. By de ynkommen stikken giet it oer de ledenadministraasje en de help 

oan minsken dy’t troffen binne troch de ierdbeving yn Yndonesië. By de meidie-

lingen wurdt oanjûn om mei dûmny Tjallingii te evaluearjen. De diakony sil blom-

men bestelle om te bringen by âlderen en siken yn ús gemeente. Tongersdei 13 

desimber sille wy se ophelje en útdiele oan de besoargers. Der komt in kaartsje 

by mei in tekst.  

Wy prate oer it brûken fan de tsjerke troch Sense of Place. Sy hawwe trije kear in 

happening hâlden en de tentoanstelling mei fynsten fan Blije en omjouwing hat yn 

novimber alle woansdeis o.e.m. sneons nei de iepening te sjen west. Dan sjogge 

wy werom op de ôfrûne tsjinsten, mar ek foarút nei de desimber moanne mei alle 

advint- en krysttsjinsten. Wy nimme ôfskie fan Griet Drost as âlderling mei 

spesjale opdracht mei in blomke en in wurd fan tank foar har ynset en 

ynbring de ôfrûne jierren. Griet bringt noch wol de krantsjes 

rûn.  

Wy sjogge foarút nei de preeklist 2019, it measte is 

ynfolle. Yn jannewaris sille wy wer in gemeente-

middei hâlde mei iterij, dat hat goed foldien yn 

oktober. De folgjende gearkomste sil wêze op 21 

jannewaris 2019.  

Wy slute ôf mei fers 3 en 4 fan liet 1010.  

BR  
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De kaarsen brandden op de laatste zondag Kerkelijk jaar voor 
mw. Jantsje Zatürdag-Koopmans 90 jaar 
Dhr. Jan Oppedijk   73 jaar 
En alle andere namen genoemd en niet genoemd. 

 

Uitnodiging - Gemeentemiddag 

 
Op donderdag middag 24 januari houden we een gemeentemiddag met 
een maaltijd als afsluiting 
Opgave bij Cees Burgler (561699) of  Ymkje Broersma (561572) 
Inloop 16.00 uur met koffie plus  
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Arkers 
De gespreksgroep de Arkers is weer bij elkaar geweest op vrijdag 30 no-
vember. Onderwerp deze keer: De verloren zoon. We hebben twee tek-
sten gelezen, eentje uit een Fries bijbel en eentje uit de bijbel in gewone 
taal. Daarna hebben we gekeken naar de verschillen maar ook naar de 
overeenkomsten. Vervolgens kwamen er 13 foto’s op tafel. Opdracht was 
om te kijken bij welke persoon uit de gelijkenis past de foto; de verloren 
zoon, de thuisblijver of misschien bij de vader? Sommige foto’s passen bij 
beide zonen. De foto’s lieten ons plaatsen en gebouwen zien uit Blije en 
omgeving en eentje van Leeuwarden. De motivatie bij de keuzes was erg 
interessant om te horen. Tenslotte hebben we gezocht naar passende 
liederen bij het verhaal. Verschillende liederen uit het liedboek passen 
heel erg goed bij de gelijkenis van de verloren zoon. Tenslotte hebben we 
aantal onderwerpen op papier gezet voor een volgende avond. Onze 
eerstvolgende avond is in januari 2019. 

 
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 bijdrage kerkblad is tot nu € 535.00. Hartelijk dank hiervoor. 

 
De kerkrentmeesters.  

 

 

 

 

 

 

 
Agenda: 

21 Jan.  19.45 uur Kerkenraad in de consistorie 
24 Jan. 16.00 uur Gemeentemiddei mei iterij 
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Overlijden ds. Henk Buning 
 
Op zaterdag 8 december zijn we met een kleine delegatie naar Den Haag 
geweest naar de afscheidsdienst van onze oud predikant Henk Buning. 
Henk Buning werd geboren in Vlissingen op 14 september 1939. Hij stu-
deerde in Groningen, De combinatie gemeente Holwerd, Blija, Waaxens 
Brantgum was zijn eerste gemeente. Hij heeft hier gestaan van 1970 tot 
1975. Zijn opvolger was ds. Taco Noorman. Deze was nu de voorganger 
tijdens de afscheidsdienst. Ds. Buning is 79 jaar geworden en leed al lan-
gere tijd aan de ziekte Parkinson, maar hij bleef belangstellend naar zijn 
omgeving. Tijdens de herinneringsdienst werd een gedicht voorgelezen 
door de kinderen wat hij zelf had geschreven.  
Wij wensen mevrouw Buning, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het 
verwerken van het verlies van deze bijzondere man en predikant. 
 

OVERKANT 
 

Verdwenen ben je niet. 
Jouw spoor gaat nooit verloren. 
Je bent slechts aan de overkant 

waar jij ooit werd geboren. 
 

Ik kan je niet bereiken daar 
Je bent ver van mij heen 

De veerman houdt zijn boot al klaar 
en brengt mij er wel  heen. 

I 
k leg wat losgeld in zijn hand 

er is voor mij betaald 
De veerman gooit zijn trossen los 

De loods komt nu aan boord. 
 

Hij brengt mij over de doodsrivier 
naar diepe grond van leven 

En jij, mijn lief, jij wacht 
aan de overkant. 

Het duurt beslist maar even. 
 

Henk Buning 
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Uuren, dagen, maanden, jaaren, 

Vliegen als een schaduw heên. 

Ach! wij vinden, waar wij staaren, 

Niets bestendigs hier beneên! 

Op den weg, dien wij betreden, 

Staat geen voetstap, die beklijft: 

Al het heden wordt voorleden, 

Schoon ’t ons’ toegerekend blijft! 

 

Voorgeslachten kwijnden heenen, 

En wij bloeien op hun graf; 

Ras zal ’t nakroost ons beweenen. 

’t Menschdom valt als blaadren af. 

’t Stof, door eeuwen saamgelezen , 

Houdt het zelfde graf bewaard. 

Buiten U, ô eeuwig Wezen! 

Ach! wat was de mensch op aard! 

 

Maar door U aan ’t niet onttoogen, 

Liet uw gunst hem niet alleen. 

Godlijk Licht omscheen zijne oogen, 

En zijn nietigheid verdween. 

Onder uw Genadeleiding 

Wordt hem deeze levensbaan 

Slechts ontwikkling, voorbereiding 

Tot een eindeloos bestaan.  
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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

