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Meditatie
Feest van Vrijheid
Vreest niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, weest gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.
Lied 678
Stortvloed uit de hemel als bron van ware vrijheid.
Dit lied bezingt de inhoud van de eerste Pinksterpreek ooit. We zien een
visioen van weelde op elk gebied. Het is een uitbundige beschrijving van
wat er gebeurt wanneer de Geest mensen aangrijpt en bezielt, een vergezicht waar we heel blij maar ook ongeduldig van worden. Wat leven we
dan armoedig vandaag en beneden onze stand!
Als voorbode van dit alles viert de natuur alvast uitbundig feest, ze schittert en is op haar best. En dan komt God met zijn Geest en er blijft niets
bij het oude. Gods Geest stoort zich niet aan grenzen die wij mensen in
het leven geroepen hebben. We kunnen er ons niet sterk mee maken en
ook niet meer achter verschuilen.
Kinderen, jonge mensen en ouderen, allemaal uiten ze hun eigen manier
hun vreugde over de paradijselijke wereld die opbloeit. De komst van
Gods Geest haalt een streep door de verschillen tussen mensne. Ook zij
die aan de rand van de samenleving staan, over wie wij vaak ons negatieve oordeel klaar hebben, zullen niet anders dan volwaardig en volop
meedoen in Gods koninkrijk.
Daarmee overstijgt dit lied het strikt persoonlijke. Het blijft ook niet binnen
de vaste structuren waarmee kerken zich profileren, daar laat de Geest
zich niet door weerhouden. Gods grote daden, zijn verlossend handelen
staan in het middelpunt en zetten aan tot een feest van vrijheid.
De inhoud van dit lied wordt versterkt door de melodie, die kort , krachtig
en feestelijk is. Zingen maar!!
Rieke den Hartog-van’t Spijker
uit de Geest waait.
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum
Zondag 15 april
09.30 uur

Nicolaaskerk Blije
mw. ds. J. Kaper, Nuenen
koffiedrinken na de dienst

Zondag 29 april
09.30 uur

Nicolaaskerk Blije
ds. U. Tjallingii, Deinum

Snein 6 maaie
09.30 oere

FOW Hegebeintum
dhr. G.H. Visser, Wâlterswâld

Zondag 13 mei
09.30 uur

Nicolaaskerk Blije
ds. J. Bolt, Drachten
Deurcollecte: Zending

Zondag 27 mei
11.00 uur

De Haven, gezamenlijke dienst
ds. W.L. de Jong, Rinsumageest

Snein 3 juny
09.30 oere

FOW Hegebeintum
Fr. J. Mulder-Vogelzang, Yndyk

Zondag 3 juni

Tentdienst

Oecumenisch Leesrooster
15 april
22 april
29 april
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
27 mei
3 juni

3e van Pasen
4e van Pasen
5e van Pasen
6e van Pasen
Hemelvaart
7e van Pasen
Pinksteren
Trinitatis
1e na Trinitatis

Micha 4, 1-5; Joh 21, 15-24
Ez 34, 1-10; Joh 10, 11-16
Deut 4, 32-40; Joh 15, 1-8
Jes 45, 15-19; Joh 15, 9-17
Ez 1, 3-5a.26-28a; Luc 24, 49-53
Ex 19, 1-11; Joh 17, 14-26
Gen 11, 1-9; Joh 14, 8-17
Ex 3, 1-6; Joh 3, 1-16
Deut 26, 5-11; Mar 2, 23-3,6
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wit
wit
wit
wit
wit
wit
rood
wit of rood
groen

Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven”

Zondag 15 apr. Gezamenlijke dienst Herv. Kerk
09.30 uur
Ds. ds.J.D. Kaper
Collecten: 1e Avondmaal; 2e Zending; 3e Interieur
Zondag 22 apr. doopdienst
11.00 uur
Ds. Th. Korteweg, Ferwert
Collecten: 1e Zending; 2e Kerk
Bernetsjerke: Evelien, Wytske, Sjoukje
Zondag 29 apr.
11.00 uur
Ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie
Zondag 6 mei. voorbereidingsdienst
11.00 uur
liturgiecommissie
Collecten: 1e Miss. Werk; 2e Onderhoud
Dond. 10 mrt. Hemelvaartsdag,
09.30 uur
leesdienst
Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie
Zondag 13 mei viering Heilig Avondmaal
09.30 uur
Ds. Th. Korteweg, Ferwert
Collecten:1e Avondmaal;2e Kerk;3e Interieur
Bernetsjerke: Eke en Annet
Zondag 20 mei Pinkster
11.00 uur
Ds. R. de Pee, Feanwâlden
Collecten: 1e Kerk; 2e Zending
Bernetsjerke: Geesina en Gerda
Zondag 27 mei gezamenlijke dienst
11.00 uur
Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest
Collecten: 1e Kerk; 2e Orgel
Zondag 3 juni Tentdienst
11.00 uur
Collecten: diaconaal doel
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum

It earste kwart fan 2018 is al wer foarby. In protte kjeld benammen ein
febrewaris, begjin maart. It ôfrûne wykein wie it prachtich, meast
sinneskyn waar. Wy koenen even genietsje. De peaskedagen hawwe wy
al wer hân. Op wite tongersdei waard sawol yn Hegebeintum as ek yn de
Haven it nachtmiel field. Yn De haven wie it lêste liet 578 it seisde fers:
De aarde zelf is veel te klein voor wie u waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim, zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
Foargonger by de syklus wie dûmny Schreurs fan Hegebeintum. Op freed
waard der lêzen út it Evangeelje neffens Johannes 18 en 19. Sneon koe
elk in krúske oanstekke en dat by it krús delsette. Wy hawwe moaie tsjinsten hâlden. Fan de kluster kommisje is gjin nijs te melden, it foarstel dêr’t
de kommisje mei komme sil is der noch net. Wy dogge kommende simmer wer mei oan it Tsjerkepaad, wy wolle ek wer wat ekstra’s dwaan. Yn
de ôfrûne moannen binne der in protte minsken gripich west. Ek yn ús
gemeente moasten der in tal it bêd hâlde.
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Op 12 maart ferstoar Durk Visser fan Ljouwert. Hy hat altiten ferbûn west
oan de gemeente fan Hegebeintum. Durk wie de boekhâlder. It argyf fan
Hegebeintum hat er earder al nei Tresoar brocht. It hie koartby it grêfskrift
fan hegebeintum noch yn hannen
hân om wat op te sykjen. Durk
Visser is op sneon 17 maart fan
de tsjerke fan Hegebeintum út
begroeven. Syn beide dochters
hawwe ferteld oer syn libben. Nei
de tsjinst is er op it hôf te Hegebeintum begroeven. Wy tinke mei
waarme gefoelens oan him werom. Fierder hat der oerlis west
mei Burdaard en Geref. Blija oer
de fraach om meielkoar in predikant te beroppen. In earste petear wie posityf. Kommende
wike komt ús âld predikante
Dieuwertje Kaper te preekjen. It
Wurferbân yn hegebeintum hat
syn jierfergadering hâlden ,
sprekker wie de hear Jacob
Bijlsma. It wie in noflike jûn.
Kommende wike is der wer tsjerkeriedsgearkomste. BR
Collecten 1e kwartaal 2018
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Kerkvoogdij

€ 55.44
€ 51.15
€ 42.00
€ 89.00
€ 38.40

25-03 Kerkvoogdij

€ 54.00

14-01
28-01
11-02
25-02
11-03

Aginda:
Mo 16 april
To 3 maaie

Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie
Diaconie
Kerk in actie
Diaconie

€ 48.05
€ 51.15
€ 36.00
€ 88.75
€ 32.50
€ 42.20
€ 50.00

19.00 oere tsjerkerie yn de konsistoarje
19.45 oere Lêste Classis Vergadering Dokkum
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Scriba dankt God voor verkleuring samenleving
en kerk

ma 9 apr. 2018
Ds. René de Reuver is blij dat de Protestantse Kerk meer kleur op de wangen
krijgt. "De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor
en van alle mensen. God is immers geen stamgod. Geen god van één volk of
stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt
christenen met elkaar."

De kerk krijgt kleur
De Protestantse Kerk krijgt meer kleur op de wangen. De dominante kleur van
onze kerk is wit. Nu is dit niet verwonderlijk voor een kerk in Nederland. De
meeste Nederlanders zijn blank. De laatste decennia is dit sterk aan het veranderen. In de meeste grote steden groeit het aantal niet-blanke Nederlanders sterk.
Onze samenleving verkleurt vooral door de vele nieuwe-Nederlanders. Iets meer
dan de helft van deze nieuwkomers zijn christen. Hierdoor verkleurt de christenheid in Nederland sneller dan het geheel van de Nederlandse bevolking. Deze
verandering werd even zichtbaar bij de laatste gehouden The Passion in de Amsterdamse Bijlmer. In dit stadsdeel zijn meer dan 150 kerkgemeenschappen.
Verreweg de meeste van hen zijn kleurrijker dan protestantse gemeenten.
Gelukkig krijgt ook de protestantse kerk meer kleur op de wangen. De vergadering van de generale synode in april wordt afgesloten door zusters en broeders
van de Indonesische Perki-gemeenschap. Decennia lang zijn zij al in Nederland.
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Het is de bedoeling dat een aantal Perki-gemeenten een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland wordt. Als de synode hiertoe besluit, dan wordt dit feestelijk gevierd. De Perki-gemeenschap wordt zo de vierde
oorspronkelijk niet-Nederlandse geloofsgemeenschap binnen de Protestantse
Kerk. Eerder sloot de Protestantse Kerk een associatieovereenkomst met de
Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) en met de Pakistaanse Urdu gemeenten. Kortgeleden ging in Amsterdam de eerste arabisch sprekende gemeente binnen de Protestantse Kerk van start. Kortom, de Protestantse Kerk krijgt
kleur.
Deze ontwikkeling is verheugend. De kerk is geen specialiteit van een bepaalde
bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod.
Geen god van één volk of stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort
maar de doop verbindt christenen met elkaar.

Verwarring en vervreemding
Onze samenleving worstelt met de vele nieuwkomers. Zij spreken doorgaans een
andere taal en houden er vaak andere gewoonten op na. Diversiteit is niet vanzelfsprekend verrijkend. Elkaar niet kunnen verstaan of begrijpen roept nogal
eens angst en vervreemding op. Zo ook, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. in Rotterdam. De fractievoorzitter van het CDA diende een plan
in dat alle voorgangers in Rotterdam verplicht binnen vier jaar in het nederlands
te preken. Het plan veroorzaakte een grote schok, ook binnen de Urdugemeenschap. Zou het straks niet meer mogelijk zijn om in Nederland in de eigen
moedertaal te bidden, te zingen en te preken?
Het plan beoogt integratie van diverse bevolkingsgroepen. Bovendien wil het
radicalisering tegengaan van moslims die er voor kiezen om binnen de moskee
alleen arabisch te spreken.
Een loffelijk streven. Alleen met een verkeerd middel. Taal hoort bij de identiteit
van een volk. De zondeval van de machthebbers van Babel was hun streven
naar één taal (Genesis 11:1-9). Eén taal betekent macht. Binnenkort vieren we
het Pinksterfeest. Het wonder van de Geest is dat iedereen, in haar en zijn eigen
moedertaal, het Evangelie hoort (Handelingen 2:8).
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Pinksteren
Samenleving en kerk verkleuren. Goddank. Meer kleur impliceert meer taal. Niet
een taal maar de bedoelingen van de spreker kunnen vervreemding en bedreiging veroorzaken. Eén taal kan leiden tot absolutisme. Meer kleur en meer taal
zijn een teken van de rijkdom en grootheid van Schepper die ons aan elkaar
geeft.
In de woorden van een Pinksterlied:
‘Samen in de Naam van Jezus hebben wij het loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar verstaan…’
Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Gastgezinnen gezocht voor WATOTO kinderkoor uit Oeganda
Watoto Child care ministries in Oeganda vangt al jaren weeskinderen op
in kinderdorpen. De Watoto dorpen zijn een veilige en rustige plek. Een
plek van geloof en hoop. Acht kinderen en een (pleeg)moeder vormen
een gezin. Ze gaan naar school en ontvangen kwalitatief goed onderwijs,
daarnaast zijn er verschillende faciliteiten in het dorp. Begin juni komt het
Watoto kinderkoor naar Nederland. Zij zullen door het hele land optreden
met hun productie “Signs & Wonders”, welke gaat over: tekenen en wonderen. De kinderen zullen tijdens hun optreden door zang, dans en beeld
laten zien wat een wonder het is dat zij gered zijn en nu weer bij een familie mogen horen. Op zondag 15 juli om 19:00 uur zullen zij een optreden
verzorgen in onze kerk. 17 juli vertrekken zij weer uit Blije.
Wij zijn op zoek naar gastgezinnen voor deze kinderen en hun begeleidsters voor twee nachten. Heeft u plek voor 2 of 3 kinderen met 1 begeleider? Dan kunt u dit doorgeven aan Jelma Holwerda 06-23640885 of via
de mail jeugdwerk@kerkdehavenblije.frl. Ook als u eerst aanvullende informatie wilt mag u contact opnemen met Jelma Holwerda. Kijk voor meer
informatie over Watoto op www.watotonederland.nl
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Gemeentenieuws Gereformeerde kerk “De Haven”
Spitich, mar it is net oars. Us beroppingskommisje sil wer oan de bak
moatte. Wy hiene in tige geskikte dûmny op it each, mar spitigernôch hat
hy him weromlutsen. Dat wy steane wer mei lege hannen. It sil net maklik
wurde om in nije predikant of tsjerklik wurker te finen, mar wy sette troch.
Dochs noch hastich is by üs weinommen Klaas de Vries. Hy hat omtrint in
jier siik west, mar no wie it genôch. Op 23 febrewaris is er stoarn. Yn de
tsjinst fan 4 maart is er betocht yn’t tsjerke. Syn hiele gesin wie dêr by
oanwêzich. In In memoriam stiet fierderop. De famylje Kloosterman moast
ek in ferlies ferwerke, in skoansuster is stoarn. Fokke Dijkman moast wer
in operaasje
ûndergean, no is de oare foet ôfset. Hendrik Kroes krige ek in skrik te
ferwurkjen: samar lei er yn it sikenhûs mei in lichte hersenbloeding. Gelokkich foel it allegearre wat ta en sit er al wer mei Hinke yn’t tsjerke.
Lokkich wie der ek better nijs. Jitze Hoogterp en Klaas Dijkman binne beide wer thús en binne betocht mei in blomke. Ek frou Tine KuiphofVeldema hat in blomke krigen.
Hendrik en Klasina Veldema binne op 13 febrewaris ferblide mei de berte
fan in jonge soan, Johannes. De dooptsjinst is tagelyk mei neef Rinse
Jeldrik, op 22 april.
En ôfrûne snein in prachtich poppespul, fan Poppenenmeer, mei de foarstelling “U bent uitgenodigd”. Dit gie oer in kening dy’t syn jierdei fiere
woe mei syn ûnderdanen. Mar op it eintsjebeslút wie der net ien dy’t tiid
hie foar syn feestje. Basearre op it bibelferhaal fan de brulloft fan de Kening, dêr’t de gasten ek ien foar ien ôfseinen. It feest gie lykwols dochs
troch, de feestgongers waarden út alle hoeken en gatten wei helle. Mei as
slogan: tiid meitsje foar Jezus.
En dêr woe ik mar mei beslute.
Fokke Hoogterp

Bloemengroet
11 febr.
18 febr.
mrt
mrt
1 april

J. Boonstra
Cees Bakker, E.Tj. de Jong
J. Hoogterp, K. Dijkman
mevr. T.Kuiphof-Veldema
fam. M. Holwerda

8 april

fam. H. Veldema-Seepma, fam. D. Veldema-Verbeek,
fam. D.M. de Boer
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Verjaardagen
19 april
10 mei
15 mei
21 mei
22 mei
23 mei

D.H. Kroes; Foswert
M. Kloosterman-van der Ploeg; De Terp 12
mevr. G. Kroes; Farrewei 4
D. de Jong-Wustmann Klaphorneweg 1
Ae. Teitsma; Witteweg 9
T. Bruinsma-Westra; Unemaloane 2

95 jaar
86 jaar
86 jaar
70 jaar
70 jaar
75 jaar

Allegear tige lokwinske
Mutaties
Verhuisd:
Fam. T. Kooistra, Zwarteweg 17, wijk 1, 2 bl., 2 dl. naar Ferwert
Veel woonplezier op jullie nieuwe adres.
Geboren:
13-2-2018 Johannes Veldema, Heskamperwei 6, wijk 3
Familie Veldema gefeliciteerd.
Overleden:
23-2-2018 Klaas de Vries, J. Doornbosstrjitte 8, wijk 1, bel.lid

Bedankt
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en vele kaarten die we mochten ontvangen tijdens Klaas zijn korte ziekte en bij zijn
overlijden. Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige
afscheidsdienst in de kerk. Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Klaas in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend en zo geliefd
was.
Fam. de Vries
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In memoriam Klaas de Vries
Klaas de Vries, tweede zoon van Tjibbe en Trijntje, geboren op 18 juli
1949 in het ziekenhuis te Leeuwarden.
Klaas groeide op in Wânswert. Klaas heeft een oudere broer Jan; ook in
Wânswert zijn zijn broertje Sieds en zusje Annie geboren. Tot ongeveer
zijn 6e verjaardag hebben ze in Wânswert gewoond, daarna verhuisden
ze naar de oude huisjes in De Rijp, waar ze niet lang woonden. Vader
Tjibbe werkte bij Iep Vellema, dus verhuisden ze naar de Zwarteweg in
Blije.
Hier is zijn jongste broer Gerrit geboren. Er werden nieuwe huizen gebouwd in De Rijp waar ze toen weer naar terug verhuisden. In dit huisje
zat een douche en wc, iets wat ze nog niet kenden. Klaas mocht voor de
eerste keer de wc doorspoelen, de andere kinderen vonden het maar niks
en gingen weg.
Klaas zat op de landbouwschool, hij was geen leerder. Als hij uit school
kwam ging hij naar de boer Doede Bouma om tussen de koeien en de
stront om te slaan, het huiswerk bleef erbij, dat moest ’s-morgens om 6
uur nog gebeuren. Na de schoolperiode moest Klaas in dienst. In zijn
diensttijd liep hij mee met de wandelvierdaagse. Als je meeliep kreeg je
verlof, met die verlofdagen kon hij weer werken bij de boer. Klaas floot
weinig maar was hij bij de boer aan het werk, dan floot hij altijd.
Klaas was vroeger een royale man, Zijn broer, broertjes en zusje konden
alles van hem krijgen. Vroeg je om een gulden, dan kreeg je er wel drie,
maar hij was wel zo “rûch” als touw. Als hij thuiskwam met zijn brommer
gooide hij hem tegen de lijnpaal aan.
Klaas hield van de drumband, daar heeft hij ook op gezeten. Ook mocht
hij graag dammen met zijn moeder en zijn zusje Annie.
Klaas ging wel op vakantie, bv naar Canada. Mooie vakantie, maar ja,
toen kwam de dag om weer terug te gaan naar Nederland. Maar helaas,
dat ging niet zomaar, zijn ticket was verlopen, dus eerst een nieuw ticket
kopen. De andere vakanties ging hij maar niet met het vliegtuig, maar met
zijn kameraden en Chris van der Weij in het busje naar het buitenland.
Slapen deden ze in een tent. Koken konden ze niet, dat was de taak van
Chris.
Klaas werkte hard in zijn boerenleven, wat had hij graag boer willen worden. Dit lukte niet, daarna ging hij bij Van der Meulen aan het werk. Toen
leerde Klaas Hennie kennen. Op 14 dec. 1973 zijn ze getrouwd. Op de
Wierswei kregen ze 2 kinderen, Renske en Tineke. Daarna verhuisden ze
naar de Joh. Doornbosstrjitte, daar werden Pieter Tjibbe, Tjibbe Jan,
Kees, Anneke, Sjoukje en Gerard geboren. Heit is daarna ook ander werk
gaan doen, , is bij CCF in Leeuwarden aan het werk gegaan. Bij vroege
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dienst haalden we heit altijd bij de hoek weg. Op 24 juni 1995 werd heit
voor het eerst pake, daarna volgden er snel meerdere pakezeggers. Totaal zijn er 13 pakezeggers, waarvan we er één na 5 weken al moesten
missen, dat was een zware periode.
Heit was een hard werkende man, uit zijn werk ging hij naar zijn groentetuin, waar hij veel tijd aan besteedde. Ook de kinderen hielpen heit veel
op de tuin, mar o wee als we er een plantje te veel uittrokken, dat ging
heit niet naar zijn zin.
Iedereen kon een beroep op hem doen, hij stond voor iedereen klaar.
Zoals op de schapen passen van Osinga. Of bij Tinga en Hamstra in het
hooi. Als wij ergens heen moesten, of de pakezeggers, hij zei nooit nee.
Op 3 september 2014 ging heit met pensioen, hij had ongeveer 33 jaar
gewerkt bij de CCF. We hoopten dat heit er lekker van kon genieten, maar
helaas mocht het niet lang duren. Vorig jaar augustus 2017 kregen we het
bericht dat heit kanker had. De artsen en heit zelf waren heel positief om
het te rekken met chemo’s, maar helaas kregen we 20 februari te horen
dat heit uitbehandeld was, door te veel uitzaaiingen in het hoofd. Heit
kwam 21 februari thuis om te overlijden, 2 dagen later kwam heit de vrijdags 23 februari in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen rustig en vredig
te overlijden.
Kollekten
3-12
10-12
17-12
24-12
25-12
31-12
7- 1
14- 1
21- 1
28- 1
28- 1
4- 2
11- 2
18- 2
4- 3
11- 3
14- 3
18- 3
25- 3
29- 3
1--4

Diakonie
Zending
Kerk
Diakonie
Kind in de knel
Kerk
Jeugd
Diakonie
Oecumene
Kerk
Orgelconcert
Werelddiak.
Miss. Werk
Avondmaal
Zending
Diakonaat
Kerk
Foswert
Kerk
Diakonie

€57,20
Kerk
€53,70
€82,40
Kerk
€66,85
€94,55
Onderhoud
€81,40
€68,95
Kerk
€62,35
€178,10
Onderhoud
€110,90
€64,40
Zending
€53,02
€56,65
Kerk
€58,86
€53,30
Kerk
€55,35
€59,90
Kerk
€68,05
€52,25
Orgel
€48,30
€219,60
€84,45
Kerk
€57,70
€75,15
Diakonie
€71,80
€73,55 Zending €66,75 Interieur
€53,90
€67,70
Orgel
€73,20
€52,40
Jeugd
€50,46
€67,90
Onderhoud
€57,20
€115,75 (uitje Aquazoo)
€58,70
Bloemen
€47,70
€29,75
€31,95
€96,10
Onderhoud
€90,35
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Gospelgroep “God Unlimited” Marrum/Hallum e.o. 25
jaar!!
Dit jaar staat voor ons in het teken van het 25-jarig jubileum. Om
te beginnen op 15 april a.s. met een “Sing-in” in de Godehardus
kerk te Marrum. Deze avond zal in het teken staan van met elkaar muziek maken en liederen zingen (voornamelijk opwekking) onder leiding van Gerda Roorda en met samenwerking van
muzikanten uit Hallum en Marrum. Thema van de dienst: “Zing het uit!!”
In september ’93 werden leden van de catechese van Marrum gevraagd of ze mee
wilden werken aan een jeugddienst in Marrum. Dit wilden ze wel en het was een
succes. Daar, in die dienst, werd het zaadje gepland wat ging groeien en bloeien
en zich erin heeft geresulteerd dat we inmiddels bijna 25 jaar verder zijn.
Destijds heeft de toenmalige dirigent van het Marrumer korps, Oane Bakker, ons
op weg geholpen. Apparatuur werd aangeschaft, de naam “God Unlimited” werd
bedacht en we werden vaker gevraagd voor medewerking in een dienst. Het viel
in de smaak, we hadden er plezier in en de repetitie werd een avond van ontmoeten, samen muziek maken en samen op reis in de zoektocht van ons geloof.
Al vrij snel kwam er jeugd bij uit Hallum e.o. en begon de groep behoorlijk te
groeien naar een constant gemiddelde van rond de 25 leden. We hebben getracht
om alle namen te bedenken van wie ooit lid zijn geweest maar dit is een onmogelijke taak gebleken, het zijn er te veel! Van de oorspronkelijke samenstelling zijn
er 4 leden die dit jaar de 25 jaar vol maken!

En we zijn trots, trots op het feit dat we na 25 jaar nog steeds vol overgave elkaar
ontmoeten op de dinsdagavond, samen muziek maken en hier zoveel plezier aan
beleven, nog altijd met elkaar op reis in het uitdragen van ons geloof… Hoe bijzonder…en mede mogelijk gemaakt door u! Door onze zangkunsten te waarderen, ons vragen om invulling te geven aan erediensten, geeft ons de mogelijkheid
om hiermee door te gaan. Inmiddels verzorgen wij ook themadiensten wat betekent dat we de gehele dienst verzorgen van A tot Z.
Wij hopen u allen te ontmoeten, 15 April a.s. in de Godehardus kerk te Marrum,
rond de klok van 19:00 uur onder het genot van een kopje koffie/thee. De dienst
zal zijn van 19:30 uur – 20:30 uur.
Komt u/ kom jij ook??
“God Unlimited”
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Een spetterend dagje uit beleven
met alle gemeenteleden!
De jeugdraad en D&Z hebben een uitje bedacht om samen het kerkseizoen af te
sluiten.
Het uitje is voor alle gemeenteleden, jong en oud(er).
De bedoeling is om zaterdag 16 juni met elkaar naar AquaZoo in Leeuwarden te
gaan.
Stap samen met een dierverzorger op een trekschuit tijdens de Zeehondensafari, geniet van het Zeeleeuwen Spetter Spektakel, feest mee tijdens het Pinguïn Haringhapfestijn, maak een wandeling langs diverse
(zee)dieren of ga rustig ergens zitten en geniet van alles wat er om u
heen gebeurd.
Beleef unieke momenten die u niet snel zult vergeten!
Op zaterdagmiddag rond 12.45 uur verzamelen bij de kerk de Haven zodat we
om 13.00 uur kunnen vertrekken.
Op het park is er koffie met gebak en voor de kinderen ranja met wat lekkers.
Rond 17.00-17.30 uur verwachtten wij weer terug te zijn in Blije.
Wij hopen op een grote opkomst en een fijn samenzijn met jong en oud(er).
Opgave is mogelijk tot 31 mei via het opgaveschrift welke in de hal van de kerk
ligt of via onderstaande contactpersonen:
Annet Tjepkema 06-29969388
Marja Folkertsma 06-57375755
Jantine Douwes 06-30289462
Bij de opgave graag doorgeven of u een auto meeneemt of vervoer wenst (eventueel van huis opgehaald wenst te worden).
Om de kosten iets te dekken kan er mee gespaard worden d.m.v. codes te sparen welke op alle Campina verpakkingen staan of dagjes-uit-munten van supermarkt Jumbo te sparen.
Deze mogen gedeponeerd worden in de doos welke in de hal staat.
Afhankelijk van het aantal opgaven wordt bekeken wat de kleine eigen bijdrage
wordt.
Tot zaterdag 16 juni!
Namens de jeugdraad, diaconie & zending.
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Kort Verslag Kerkenraads-vergadering d.d.
20-2-2018
Bij afwezigheid van Jelma is Taeke vanavond voorzitter.
Hij leest met ons Marcus 10: 32-34: Jezus gaat voor hen
uit. Dit geeft vertrouwen en geborgenheid.
Hierna wordt de vergadering geopend met gebed.
Agenda wordt vastgesteld.
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Bij de ingekomen stukken een geboortekaartje van de fam. Veldema
Rapportages:
Jeugd- clubstriid: de jeugd van Blije is 1e geworden in deze regio. Volgend jaar
waarschijnlijk bij JOP, wegens organisatorische problemen bij YMCA. Bernetsjerke heeft een leuk Paasprojekt. 7 maart komt iemand van het Watotokoor langs
voor de voorbereidingen voor 15-17 juli. 8 april jeugddienst. Er wordt geprobeerd
een chr. Kindertheater naar Blije te halen. Uitje naar Aquazoo is voor kinderen,
bewoners (uit Blije) van Foswert en ouderen in onze gemeente.
School/kerk/gezinsdienst nog niet van de grond.
Vraag van de jeugd of er ook een budget is waar zij zich aan moeten houden. Dit
blijkt niet zo te zijn.
Diakonie/zending- er is een Avondmaalskleed aangeschaft voor over de Avondmaalstafel tijdens het Avondmaal. Men vond het een mooie Avondmaalsdienst,
goed verzorgd door ds. Beintema.
Kerkrentmeesters- bezig met de Kerkbalans
Pastoraat- Baukje vd Wal is nog bij Klaas de Vries geweest. Baukje vd Wal. en
Tine Bruinsma zijn naar het rusthuis geweest. Jitze Hoogterp komt weer thuis. Er
is een kaartje gestuurd naar ds. van der Ven, wiens vrouw is overleden. En naar
onze organist Martinus Holwerda, wiens moeder is overleden.
Moderamen- verslag over samenwerken met Herv. gemeente.
-solvabiliteitsverklaring aanvragen
-combinatie vormen met Burdaard en Herv Blije
-gemeenteavond 28 maart 20.00 uur
-op gemeenteavond voorstellen bidstond/dankstond voortaan op zondag
-maandag 19 maart kerkenraad/voorbereiding gemeenteavond
-clustervergadering: wordt een werkgroep gevormd
-verkiezing ambtsdragers: Taeke en Fetze zijn aftredend; we gaan een groslijst
maken en zoeken 1 ouderling, 1 diaken en 1 ouderling/kerkrentmeester
Rondvraag:
Er komt een Paaskaars uit Burdaard, van Johpie
Verzoek om archief SDG in kluisop te slaan, en prijzenkast in lokaal
Bedankjes voor bloemen die zijn bezorgd
Bij stemmen over belangrijke zaken tijdens een gemeenteavond
voortaan briefjes gebruiken
Sluiting: Scriba eindigt met een gedicht; voorzitter wenst ons wel thuis
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Landelijke collectes
Collecte Eredienst en Kerkmuziek 22 april 2018
Ruimte om te vieren
Op zondag 22 april is de landelijke collecte bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek.
Veel mensen zĳn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altĳd in de zondagse
eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen te
bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de
erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om
hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen.
De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan
de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en
in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven.

Zendingscollecte Pinkster 20 mei 2018
Versterk de kleine kerken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren c hristenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met
het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren:
leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor
volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bĳ
voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun
eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun
gezin te onderhouden.
Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen
zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
Geef met Pinksteren aan de zendingscollecte van Kerk in Actie of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/onderwĳsbangladesh

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
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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
en gebouw

Gea Verbeek
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 28 mei 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 24 mei 2018
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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