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

 tel. 0518-419941 tjallingii2@zonnet.nl 

 

Preses: Binne Reitsma J. Doornbosstrjitte 14, 9171 LP Blije 

 tel. 562707 binne41blije@hotmail.com 

 

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 jan 2021 

 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

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

  Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com 
Kopij inleveren voor maandag 18 jan 2021 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie 
 

Hij die verschenen is en zijn bijverschijnselen  
 
  Een heel jaar al zo’n beetje zijn we nu in de ban van Corona. Maar ge-
lukkig: na een eerste en tweede Golf is er goed nieuws. De eerste vac-
cins zijn met succes getest en komen binnenkort beschikbaar. Juist nu 
loopt evenwel de animo om je te laten vaccineren terug. Mensen zijn 
bang voor bijverschijnselen. Waar hoopvol naar werd uitgezien als op-
lossing van onze problemen, wordt nu met aarzeling begroet. We willen 
er niet aan. 
 
  De wereld is in 2000 jaar ontzettend veel veranderd, maar mensen 
blijkbaar niet. Het evangelie vertelt ons dat in het kind van Bethlehem 
het heil voor de wereld reddend verschenen is. “Het licht schijnt in de 
duisternis”, zegt de evangelist Johannes. Maar om één of andere duis-
tere reden hadden wij mensen de duisternis toch liever dan het licht. 
  Ook Jezus had namelijk zo zijn ‘bijverschijnselen’. Hij kwam niet in een 
paleis in Jeruzalem, maar in een stal in het nietige Bethlehem. Hij zou 
later blijken een vriend van hoeren en tollenaars te zijn, in plaats van dat 
hij zich schaarde onder de heren theologen en Schriftgeleerden. Zijn 
kroon zou blijken een doornenkroon te zijn; zijn troon werd een kruis. En 
tot overmaat van ramp zegt Hij ook nog: ‘wie mij wil volgen moet ook dat 
kruis voor lief nemen’. Ook Jezus volgen heeft zo zijn bijverschijnselen. 
 
  Johannes schrijft in zijn kerstevangelie: “Hij kwam tot het zijne, maar de 
zijnen hebben hem niet aangenomen”. Vaccins worden niet met open 
armen, maar met achterdocht en twijfel begroet. Al zou het goed voor 
anderen zijn – is het wel goed voor mij ?! 
 
  Houd ik hier nu een pleidooi voor vaccinatie ? Nee ! Ja, begrijp mij 
goed, mijn advies zou zeker zijn: zoveel mogelijk meedoen, is het niet 
voor jezelf dan voor anderen. Maar deze meditatie wil niet in de eerste 
plaats pleidooi voor vaccinatie zijn. Ik ben geen arts of viroloog. Ik ben 
theoloog; en als predikant doe ik een beroep op alle mensen om zich te 
laten ‘inenten’, inspireren door het kind van Bethlehem, de rabbi van Na-
zareth, de Heer van Kruis en Opstanding die gekomen is om mij en deze 
wereld te genezen. 
 
  “De genade van God is verschenen heilbrengend voor alle mensen” 
(Titus 2:11) Laten de dan de bijverschijnselen met liefde voor lief nemen 
en met Hem meedoen. 
ds. Anne Elverdink  



4 

 

Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

Zondag 13 dec Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur  ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 
Donderdag 24 dec Kerstnachtkuier 2020 
Zie uitnodiging die huis aan huis gebracht wordt. 
 
Vrijdag 25 dec Kerstmorgen Doopsgezinde kerk Holwert 
10.00 uur  ds. R. Workel 
 
Donderdag 31 dec Oudejaarsdienst in de Nicolaaskerk 
19.30 uur  mw. Ds. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk 
 
Zondag 10 jan Gez. Dienst Doopsgezinde kerk Holwert 
09.30 uur  ds. R. Workel 
   Viering Heilig Avondmaal 
 

 
 
 
Oecumenisch Leesrooster 
 

6 dec 2e van Advent Jes 40, 1-11; Joh1, 19-28  paars 

13 dec 3e van Advent Jes 65, 17-25; Joh 3, 22-30 paars 

20 dec 4e van Advent 2Sam 7, 4-16; Lucas 1, 26-38 paars 

24 dec Kerstnacht Jes 8, 23-9,7; Lucas 2, 1-20 wit 

25 dec Kerstdag Jes 52, 7-10; Joh 1, 1-14 wit 

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

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

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

10 jan 1e na Epifanie Jes 55, 1-11; Marcus 1, 1-11 groen 

17 jan 2e na Epifanie Jes 62, 1-5; Joh 2, 1-11 groen 

24 jan 3e na Epifanie 1Sam 3, 1-10;Marcus 1, 14-20 groen 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
Zondag 6 dec 2e advent 
11.00 uur ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Onderhoud 
 
Zondag 13 dec 3e advent 
11.00 uur ds. G. van Wieren, Oosternijkerk 
 Collecten:1e Zending; 2e Kerk 
 
Zondag 20 dec 4e advent 
11.00 uur ds. E. van der Veer, Ferwert 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Jeugd 
 
Dond. 24 dec Kerstnachtdienst,  
Zie uitnodiging die huis aan huis gebracht wordt. 
 
Vrijdag 25 dec 1e Kerstdag 
10.00 uur Bernetsjerke 
 Collecten: 1e Kinderen in de knel; 2e Orgel 
 
Zondag 27 dec  
11.00 uur ds. J. Bakker, Stiens 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Onderhoud 
 
Dond. 31 dec Oudejaarsdag, gezamenlijk Hervormde Kerk  
19.30 uur ds. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk 
 Collecten: Oudejaarscollecte 
 
Zondag 3 jan  
11.00 uur ds Timmer, Twijzelerheide 
 Collecten: 1e Zending; 2e Kerk 
 
Zondag 10 jan 
11.00 uur ds. K. de Gier, Dokkum 

 Collecten: 1e Diakonie; 2e Onderhoud 
 
Zondag 17 jan 
11.00 uur ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
 
Zondag 24 jan Fryske tsjinst Gezamenlijke dienst 
11.00 uur ds. B. Keizer, Oostrum 
 Collecten: 1e Missionair werk; 2e Jeugd  
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Pastoraat  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde 

Komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren 

Komt laten wij aanbidden 
Komt laten wij aanbidden 

Komt laten wij aanbidden die koning 
 

Menig kerstnacht- of kerstochtenddienst zal er weer mee beginnen 
volgende week. ‘Komt allen tezamen! Jubelend van vreugde!’. Dr. Oane 
Reitsma vertelt over de achtergrond van dit bekende lied. 
 
Intochtslied 
 
Vroeger, op de basisschool, leerde ik van het refrein ‘komt laten wij 
aanbidden’ (3x) de eerste regel zacht te zingen. De tweede keer ‘komt, 
laten wij aanbidden’ iets luider, om dan uit volle borst de conclusie te 
laten klinken: ‘komt, laten wij aanbidden die Koning!’. Bijna iedere 
zingende gemeente doet het automatisch op deze manier, omdat de 
muziek ertoe uitnodigt. Dat laat al zien dat het een ijzersterke melodie is. 
Stevig, niet té pretentieus, met een subtiele muzikale opbouw, vrolijk en 
met grote eerbied. 
 
Het lied leent zich prachtig als intochtslied voor een kerstdienst. Niet 
alleen omdat het heel bekend is geworden en zich graag laat zingen, 
maar ook omdat het inhoudelijk meteen de inleiding vormt op de héle 
kersttijd. Zowel de herders en de engelen in Bethlehem (uit het 
evangelie van Lucas), als de 'wijzen uit het oosten’ uit het evangelie 
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Matteüs komen aan bod en wij worden van harte uitgenodigd met hen 
het kind te aanbidden. 
 
Vele Bijbelse bronnen 
 
Maar als we goed kijken, zien we nog andere bronnen. De meer 
abstracte (en theologisch diepgaander) taal van het evangelie van 
Johannes klinkt duidelijk door couplet drie waar het ‘licht van de Vader’ 
omsluierd wordt, ‘verhuld in ’t vlees’. 
 
Over de oorsprong van het lied doen meerdere theorieën de ronde. In 
ieder geval gaat het lied zoals wij het kennen terug op een oud Latijns 
origineel: Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. 
(Probeer maar eens: doordat de vertaler hetzelfde ritme aanhield is dit 
op dezelfde melodie te zingen.) Hoe oud het lied is weet niemand 
precies. Het kwam in verschillende vertalingen in Nederlandstalige 
bundels terecht. 
 
Liedboek 2013 
In het ‘nieuwe’ Liedboek (2013) valt het eerste woord op: ‘Komt!’ Op 
heel veel andere plekken in het liedboek is in de gebiedende wijs de -t 
weggehaald, zoals in psalm 98: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’. 
In het vorige liedboek begon dat met ‘Zingt …’, dus met een -t. In een 
klein aantal liederen is dat niet gebeurd, zoals in de kerstliederen ‘Komt, 
verwondert u hier, mensen’, ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’, en ‘Komt 
allen tezamen’. De reden hiervan is mij niet bekend. ‘Bekt’ het lekkerder 
bij het zingen? Zeker als er een klinker volgt? (Ook hier: probeer maar 
eens uit, wat zingt beter? ‘Kom allen tezamen’ of  ‘Komt allen teza-
men’?). Mogelijk heeft men niet in de traditie en gevoelswaarde van de 
tekst willen grijpen. 
Belangrijker is dat er in het liedboek een nieuw couplet bij is gekomen, 
geschreven door Gert Landman. Couplet 5: 
 

Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren 

zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden ie koning.  
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

 

Desimber 2020, de earste snein fan advint is al wer west. Dat betsjut dat 

wy tichter by de krystdagen komme. Yn dizze tiid liket it derop dat der al 

in protte ljochtsjes te sjen binne, mear as oare jierrren. Op 13 desimber 

sille wy wer in tsjerketsjinst hâlde. In krystnachttsjinst mei net yn dizze 

tiid. It doel is no om in krystkuier te hâlden yn lytse groepen, dat dogge 

wy mei alle trije tsjerklike gemeenten yn Blije. In útnûging komt hûs oan 

hûs yn de bus. Op 31 desimber is der om 19.30 oere in âldjierstsjinst. 

In tal tsjerkeriedsleden hat de stientsjes fan de ferstoarnen dy”t op de ta-

fel leine yn tsjerke by de famyljes thúsbrocht en ek in kears oanbean. 

Dat wiene fijne petearen, mei tankbere minsken, As diakony hawwe wy 

ôfrûne wike de sinten ferdield. In grut  ferskaat oan goeie doelen hat wer 

wat fan ús krigen. Tank foar jimme bydrage op it nûmer fan de diakony! 

Der wiene wer in protte oanfragen foar in bydrage, njonken de pro-

vinsjale advyslist ek in oantal brieven en lanlike doelen dy’t graach wat 

hawwe woenen.  

Yn dit krantsje fine jimme in slúf foar de bydrage oan de Aldjierskollekte. 

Dizze komt tegoede oan ús gemeente. Foar elk in hertlike groet yn dizze 

tiid. BR  

Kollekten 

Omdat wy minder tsjerketsjinsten hâlde wurdt der ek net folle kollek-

tearre. Wol komme der by de diakony oanfragen binnen om stipe foar 

ferskate projekten. Wy wolle dy projekten ek graach stypje. In bydrage 

nei de diakony soe fijn wêze. It rekkennûmer fan de diakony is IBAN: NL 

64 INGB 0003916213   mei fermelding fan projekten diakony. Tank oan 

de minsken dy’t de ôfrûne moannen al in bedrach oermakke hawwe! De 

diakony 

 
Oudejaarscollecte 
Zoals gewoonlijk ontvangt u bij het laatste kerkblad van het jaar een en-
velop voor de eindejaarscollecte. 
Deze collecte hoeft niet afgedragen te worden en kan gebruikt worden 
voor eigen kerkenwerk. 
Deze collecte wordt u van harte aanbevolen, nu we geen collecte in de 
kerkdienst konden houden. 
De envelop wordt weer bij u opgehaald. 
De opbrengst voor het kerkblad is € 529.00.  
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Wij zijn gewend om in november rondom eeuwigheidszondag de namen 

te noemen van de gemeente leden die in het afgelopen jaar zijn overle-

den.  

Het noemen van de namen roept vanzelf herinneringen op van wie zij 

waren en hoe zij samen met ons deel uit maakten van onze gemeen-

schap. 

Dit jaar door de verscherpte maatregelen vanwege de corona is de 

dienst waarin we de overledenen gedenken niet door gegaan, wat na-

tuurlijk heel jammer is voor de gemeente maar ook voor de familieleden 

die op zo’n manier in die dienst hun overleden familielid weer hun naam 

kunnen noemen en een kaarsje voor hen aansteken. 

Het is heel belangrijk dat we in deze tijd aan de nabestaanden troost en 

aandacht kunnen bieden. De kerkenraad heeft daarom besloten de 

steentjes met de namen met een kaars van onze kerk naar de familie te 

brengen, dat erg gewaardeerd werd. 

 

Wij gedenken daarom hier op deze plaats de namen van: 

 

Tine Bouma-Miedema  overleden 16 nov op de leeftijd van 90 jaar 

Sjoukje van der Weg-van der Meij overleden op 1 jan oud 88 jaar 

Martje Hamstra-van Duinen overleden op 16 januari oud 73 jaar 

Pieter Sije Wiersma overleden op 21 april op de leeftijd van 85 jaar 

Jan Hamstra overleden op 23 april op de leeftijd van 76 jaar   
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Krystkuier 

 
We hoeven u niet te vertellen dat we 
dit jaar geen kerstnachtdienst kunnen 
houden zoals we dat normaliter ge-
wend zijn. Toch hebben een aantal 
leden van de 3 kerken in ons dorp de 
hoofden bij elkaar gestoken (uiteraard 
wel op 1,5 m afstand) om u toch iets 
aan te kunnen bieden. Dit zal een 
soort 'krystkuier' door het dorp wor-
den met daarbij het in acht nemen 
van allerlei maatregelen. Hoe en wat 
precies wordt nog uitgelegd op de uitnodiging die binnenkort bij u in de 
brievenbus valt. 
 

 

As in stjer yn glans en gloarje 

as in eachweid fjoer 

strielet jo ljochtsjen. 

En wylst de nacht noch skrillet 

Komme Jo as liet ús oer. 

 

As in berntsje ta ús kommen 

Binn’Jo ús tichtebij, 

ûnfertocht neier as ús dryste dreamen 

Leafde hjit jo hearskippij. 

 

As in wurd dat, ienris sprutsen, 

nòch de moarn komme lit, 

seit ús jo stimme: wy ha gjin nacht te duchtsjen 

om ’t jo stjer ús net ferlit 
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De kerkenraden en redactie Tsjerkenijs 
 

van de 
 

Hervormde Gemeente Blija-Hogebeintum 
 

en de 
 

Gereformeerde Kerk “De Haven” 
 

wensen u allen 
 

Gezegende Kerstdagen 
 

en een 
 

Voorspoedig Nieuwjaar 
 


