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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 18 mei 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 13 mei 2019 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie 
 

Luisteren (uit: Leven met elkander, Dietrich Bonhoeffer) 

 

De eerste dienst, die in de gemeenschap de een aan de ander moet be-
wijzen bestaat daarin, dat hij naar die ander luistert. Zoals de liefde tot 
God er mee begint, dat wij naar zijn Woord luisteren, zo begint de liefde 
tot de broeder er mee, dat wij leren naar hem te luisteren. 
De liefde van God jegens ons komt daarin uit, dat Hj ons niet alleen Zijn 
Woord geeft, maar dat Hij ook naar ons luisteren wil. Het is daarom Zijn 
werk dat wij jegens onze broeder verrichten, als we leren om naar hem te 
luisteren. Christenen, en vooral dominees, denken zo vaak, dat ze altijd, 
wanneer ze met andere mensen samen zijn, iets moeten “geven” en dat 
dit hun enige dienst is. Ze vergeten dat luisteren een grotere dienst kan 
zijn dan praten. 
Veel mensen zoeken naar een oor, dat naar hen luistert, en ze vinden dat 
niet onder Christenen, omdat deze ook daar praten, waar ze zouden moe-
ten luisteren. Wie echter niet meer naar zijn broeder kan luisteren, zal al 
gauw ook niet meer naar God luisteren, maar hij zal ook tegenover God 
altijd alleen maar praten. 
Daar begint de dood van het christelijk leven, en tenslotte blijft alleen nog 
maar geestelijk geklets over, de domineesachtige minzaamheid, die stikt 
in vrome woorden. Wie niet lang en geduldig kan luisteren, zal altijd langs 
anderen heen praten en het tenslotte zelf niet meer merken. Wie mocht 
menen, dat zijn tijd kostbaar is om hem met luisteren te verdoen, zal nooit 
werkelijk tijd hebben voor God en voor de broeder, maar altijd alleen maar 
voor zichzelf, voor zijn eigen woorden en zijn eigen plannen. 
 

Behoed en bewaar jij ons, lieve God, 
wees met ons in al ons lijden, 

Wees warmte en licht, 
een menselijk gezicht 

nabij ons in donkere tijden 
 

Behoed en bewaar jij ons, lieve God 
en geef geloof en vertrouwen: 

een vlam die niet dooft, 
in vrede gelooft. 

Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 

Lied 69 uit: Liederen ter bemoediging 
 Uit: Delen en vieren 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 
Snein 7 april FOW Hegebeintum 
09.30 oere fr.J. Mulder-Vogelzang Yndyk 
 
Zondag 14 april Foswert Ferwert 
10.00 uur drs. J.L. de Haan St Anne 
 
Tongersdei 18 april FOW Hegebeintum 
19.30 oere ds. K. Visbeek Dokkum 
 fiering Hillich Nachtmiel 
 
Donderdag18 april Nicolaaskerk Blije  
 (gez. dienst)Viering H. Avondmaal 
19.30 uur ds. E. Jongstra 
 
Vrijdag 19 april Nicolaaskerk Blije (gez. dienst) 
19.30 uur ds. E. Jongstra  
 
Zaterdag 20 april Nicolaaskerk Blije (gez. dienst) 
21.00 uur ds. E. Jongstra 
 
Zondag 21 april Nicolaaskerk Blije (gez. dienst) 
09.30 uur ds. E. Jongstra  m.m.v. Willibrorduskoor 
 
Snein 5 maaie FOW Hegebeintum 
09.30 oere fr. H. Dijkstra Koudum 
 
Zondag 12 mei Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. D. Schreurs Hegebeintum 
 
Zondag 26 mei De Haven Gez. dienst 
11.00 uur ds. T. Korteweg Ferwert 
 

Oecumenisch Leesrooster 
31 maart 4e 40dagentijd 2 Kron 36, 14-23; Luc 15, 11-32 paars 

7 april 5e 40dagentijd Jes 58, 7-10; Luc 20, 9-19 paars 

14 april 6e 40dagentijd Jes 50, 4-7; Luc 22, 1-23,56 paars 

Witte Donderdag Ex 12, 15-20; Mat 26, 30-46a wit 

Goede Vrijdag Ex 12, 21-28; Joh 18, 1-19,42 paars 

Stille Zaterdag Gen 1, 1-2,3; Luc 24, 1-10 wit 

21 april  Pasen Jes 51, 9-11; Joh 20, 1-18 wit 

28 april 2e van Pasen Gen 28, 10-22; Luc 24, 13-35 wit 

5 mei 3e van Pasen Jer 32,36-41; Luc 24, 35-48 wit 

12 mei 4e van Pasen Num 27, 12-23; Joh 10, 22-30 wit 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
Zondag 31 mrt dienst in Foswert 
10.00 uur  Ds. B.G. Keizer, Oostrum 
  Collecten: Zending ( Hart voor kinderen) 
Graag weer even meehelpen met de bewoners halen en brengen 
 
Zondag 7 april 
11.00 uur Ds. E. van der Veer, Ferwert 
  Collecten: 1e Miss. Werk; 2e onderhoud 
  Bernetsjerke: Wytske en Annet 
 
Zondag 14 april. 
11.00 uur Ds. G. Wessels, Stiens 
  Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
  Bernetsjerke: Evelien en Eke (afsluiting projekt) 
  
Dond. 18 april Witte donderdag Herv. Kerk Viering H. Avondmaal 
19.30  uur Ds. E. Jongstra, Blije 
  Collecten: 1e diakonie,  
 
Vrijd. 19 april Goede Vrijdag Herv. Kerk 
19.30  Ds. E. Jongstra, Blije 
 
Zaterd. 20 april Stille Zaterdag Herv. Kerk 
21.00 uur Ds. E. Jongstra, Blije 
   
Zondag 21 april Pasen Herv. Kerk / m.m.v. het Willibrorduskoor 
09.30 uur Ds. E. Jongstra, Blije 
  Collecten: 1e Diakonaat; 2e Zending 
  
Zondag 28 april  dienst door liturgiecommissie 
11.00 uur Collecten:1e Kerk; 2e Orgel 
  Bernetsjerke: Gerda en Sjoukje 
 
Zondag 5 mei 10.00 uur koffiedrinken in het lokaal 
11.00 uur Ds. J. Bakker, Stiens 
  Collecten: 1e Missionair werk (noodhulp), 2e onderhoud 
 
Zondag 12 mei  
10.00 uur Ds. B.G. Keizer, Oostrum 
  Collecten: 1e Kerk, 2e Zending 
  Bernetsjerke: Geesina en Wytske 
 
Zondag 19 mei Jeugddienst 
10.00 uur Dhr. J. Helfferich, Oudebildzijl 
  Collecten: 1e Jeugd, 2e Kerk  
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Pastoraat  

Landelijke Pastorale dag: 
Thema - Ken je mij? 

Het thema van de landelijke pastorale dag 2019 is ‘Ken je mij? Een goed 
verhaal over eenzaamheid en verbinding’.  
Eenzaamheid is een gemis aan echt contact, aan verbondenheid met 
andere mensen. Het komt voor bij mensen van alle leeftijden en achter-
gronden. Tien procent van de bevolking ervaart het als dagelijkse last.  
Ook als kerk hebben we te maken met mensen die eenzaam zijn. In na-
volging van het goede verhaal van Jezus die mensen opzocht die door de 
samenleving werden genegeerd, kan de kerk een belangrijke rol spelen in 
de ondersteuning van mensen die eenzaam zijn, binnen en buiten de 
kerk. 
Deskundigen op het gebied van eenzaamheid komen aan het woord. Een 
ruim aanbod aan workshops biedt achtergrondinformatie, verdieping en 
praktische handvatten om in de plaatselijke situatie toe te passen. 
Sprekers 
In het ochtendprogramma verzorgt prof. dr. Anja Machielse, bijzonder 
hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' en tevens lid van de 
wetenschappelijke adviescommissie ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het 
ministerie van VWS, de inleiding. Daarna is er een paneldiscussie met 
haar, gedragswetenschapper Gerine Lodder die onderzoek doet naar 
eenzaamheid onder jongeren, en gemeentepredikant ds. Erica Hoebe-de 
Waard. Vervolgens is er een ruim aanbod aan workshops voor achter-
grondinformatie, verdieping en praktische handvatten om in de plaatselij-
ke situatie toe te passen. 
Programma 

• Inloop vanaf 9.30 uur 
• 10.00 uur opening 
• 10.15 - 10.45 uur inleiding prof. dr. Anja Machielse 
• 10.50 - 11.30 uur paneldiscussie o.l.v. Bart van Noord, coördinator 

in de dienstenorganisatie  
• 11.45 - 12.45 uur eerste workshopronde* 
• 12.45 - 14.00 uur pauze en lunch 
• 12.45 - 15.00 uur markt 
• 14.00 - 15.00 uur tweede workshopronde* 
• 15.15 - 15.45 uur afsluiting 

Praktische gegevens en aanmelden 
De dag wordt gehouden op zaterdag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur in het 
Kalsbeek College (locatie Bredius), Burgemeester H.G. van Kempensin-
gel 23 in Woerden.  
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 
 
Op 20 maart 2019 is de maitiid úteinset. De titelroazen en de tulpen bloeie 

al en de beammen krije kleur en earste bledsje litte har al sjen. Op 4 

maart hawwe wy tsjerkeried hâlden yn de konsistoarje fan de Nicolaast-

sjerke. Wy lêze Lukas 6 de fersen 39 oant 49 en dan sjonge wy liet 313 

de kûpletten 1, 2 en 4. De notulen fan 21 jannewaris wurde goedkard. 

Dan folgje de ynkommen stikken. Der is ynformaasje oer in fakânsjewike 

yn Doorn. It mutaasjerapport wurdt trochnommen. It tiidskrift Petrus komt 

yn de lêsmap en de oare eksimplaren kinne op it lêsrak. In bedankbrief 

foar giften fan de diakony. Fierder fan de PKN in tal konsideraaasjes en it 

einrapport kerk 2025. Wy sjogge werom op de tsjerketsjinsten en de ge-

meentemiddei. Wy hawwe oanjûn om ein maart, begjin april noch in ge-

meentemiddei te hâlden en planne as datum 3 april 2019. Fan it FOW 

komt de datum foar de jiergearkomste, 28 maart om 20.00 oere yn it besi-

kerssintrum yn Hegebeintum. Nei de formele stikken sil Jaap Meems fer-

telle oer de adel op Harstastate. De kommende tsjinsten wurde besjoen 

en ek wa’t tsjint dwaan sil yn de ferskate tsjinste. De peaskesyklus wurdt 

besprutsen, Ellert makket in liturgy foar de hiele syklus. Dan giet it oer de 

regels oangeande de privacy, Hein sil in stik rûnstjoere. Wy sille kontakt 

opnimme mei de Gereformearde tsjerke oer de mienskiplike tsjinsten yn 

2020. Wy beslute om tenei tsien krantsjes minder oan te skaffen, fan 90 

nei 80 stiks. Wy einigje de gearkomste mei in gedicht: De aarde snakt 

naar adem. Us folgjende gearkomste sil wêze op 15 april.  BR 

Uitnodiging 

Op woensdagmiddag 3 april 2019 houden we een gemeentemiddag. 

We beginnen om 16.00 uur en houden de middag in de consistorie van de 

Nicolaaskerk. Rond 17.45 uur is er een broodmaaltijd. 

Graag vooraf aanmelden bij Ymkje Broersma 561572 of bij Cees Burgler 

561699 of via de mail 

De kerkenraad 

  



8 

safolle minsken 

 

safolle waarmte 

 

safolle treast 

 

Djip rekke en tige tankber binne wy foar al it omtinken 

nei it ferstjerren fan myn man, ús heit en pake 

Jan Oppedijk 

tige tank, 

Akke Oppedijk-van der Veen 

bern en bernsbern 

Blije, maart 2019 

 

Collecten 1e kwartaal 2019 

 

10-02 Kerkvoogdij €   25.50  Diaconie € 25.10  . 

24-02 Kerkvoogdij €   70.00  Diaconie € 57.70   

10-03 Kerkvoogdij €   33.50  Diaconie € 28.20    

 

Bijdrage Paascollecte. 

 

Bij dit kerkblad een envelop voor de Paascollecte. 

Graag hiervoor uw aandacht. 

De envelop wordt weer bij u opgehaald. 

De kerkrentmeesters 
 

Agenda: 

 
3 april  16.00 uur Gemeentemiddag in de consistorie 
15 april.  19.45 uur Kerkenraad in de consistorie 
15 mei  20.00 uur Clusterbijeenkomst Ferwerderadiel te Ferwert 
 
 


