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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 24 aug 2020 

 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

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

  Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com 
Kopij inleveren voor maandag 24 aug 2020 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie 
 

Meditatie: Gods hulp in bange dagen 

De mensheid tobt voortdurend over de vraag: Op welke wijze is God 

werkzaam in de wereld? In bange dagen wordt deze Godsvraag drin-

gend. Ik vind altijd veel steun en hoop in één van de laatste woorden 

van Jezus: ‘Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn be-

kleed.’ Ze staan in Lucas 24, 49 en Lucas herhaalt ze in zijn Handelin-

gen van de Apostelen 1, 8: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie 

komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, 

in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ In deze 

laatste woorden horen we dat de Heilige Geest van God een wereld-

wijde en universele kracht is.  

‘Blijf in de stad’ betekent voor mij: Blijf midden in het leven staan, blijf 

onder de mensen, blijf zichtbaar, beschikbaar met het goede nieuws 

dat God voor de wereld zorgt. ‘Blijf in de stad’ betekent voor mij: niet de 

moed opgeven, niet wegdwalen of vluchten, maar er voor staan. Zoals 

Jezus in hun midden stond, zo moeten de leerlingen midden onder de 

mensen blijven. Het kan betekenen: Blijf midden in het leven, blijf kie-

zen voor het leven, ook in bange dagen, ook in levensbedreigende om-

standigheden, ook in diep verdriet.  

Dan komt en dan is er: kracht uit de hemel. Met die kracht, Heilige 

Geest, helpt God ons, en de wereld. Daarom begint elke christelijke sa-

menkomst met: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer.’ (Psalm 124, 8). 

We zijn gedoopt met de Heilige Geest, net als Jezus’ leerlingen. Met 

het Pinksterfeest (Handelingen 2) klinkt Gods stem in hun midden, 

vuurtongen overkomen hen en iedereen kan God verstaan in de eigen 

moedertaal. Dan spreekt, nota bene, Petrus de menigte toe en vertelt 

hen over die kracht uit de hemel. Het staat prachtig beschreven in 

Handelingen 2, 14-40. Na Petrus’ woorden laten ‘duizenden zich do-

pen, breken samen brood en wijden zich aan het bidden en aan lof-

zang.’ 

De corona-pandemie noodzaakt ons, omdat levens op het spel staan, 

tot gedragsverandering. Nood doet bidden. Pinksteren zegt dat wij ook 

in vrijheid kunnen kiezen voor het ontvangen van kracht uit de hemel. 

De leerlingen destijds deden iets radicaals: Ze verkochten al hun bezit, 

gaven de opbrengst aan hen die het écht nodig hadden, ze bidden da-

gelijks in de tempel, leven en eten samen in een geest van eenvoud en 

vreugde, ze loven God. Hier hoor je eigenlijk wat kerkzijn is. Vanwege 

‘social distancing’ komen we niet samen, maar gebed en loflied gaan 

door, omdat we vertrouwen op de belofte van de Heer, dat God ons en  
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de wereld begeleidt met kracht uit de hemel. Die kracht is een ge-

schenk, door Jezus ons beloofd. Wie ben ik om niet op die belofte te 

vertrouwen, zoals velen dat voor mij deden? 

‘De wereld kan anders worden’ las ik op een bord van een demon-

strant. Dat God helpt betekent niet dat God alles overneemt en oplost. 

God helpt ons, de mensheid, om te leven naar Zijn bedoeling. Vertrou-

wen op de Geest noodzaakt ons om bepaalde dingen voortaan anders 

te doen, anders te zeggen, ons anders te gedragen. Dat lukt mij de 

ene dag slechter dan de andere. Maar ik blijf wel mijn best doen, naar 

vermogen, zeker voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. 

Fedde Schurer bezingt het zo (Lied 315):  

Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd’ ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard.  
Ds. Ulbe Tjallingii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Leesrooster 
28 juni 2e van de zomer Jer 29, 1.4-14; Matt 10, 34-42 groen 

5 juli 3e van de zomer Zach 9, 9-12; Matt 11, 25-30 groen 

12 juli 4e van de zomer Jes 55, 6-13; Matt 13, 1-9.18-23 groen 

19 juli 5e van de zomer Jes 40, 12-25; Matt 13, 24-30.36-43 groen 

26 juli 6e van de zomer 1 Kon 3, 5-12; Matt 13, 44-52 groen 

2 aug 7e van de zomer Neh 9, 15-20; Matt 14, 13-21 groen 

9 aug 8e van de zomer Jona 2, 2-11; Matt 14, 22-33 groen 

16 aug 9e van de zomer Jes 56, 1-7; Matt 15, 21-28 groen 

23 aug 10e van de zomer Jes 51, 1-6; Matt 16, 21-27 groen 

30 aug 11e van de zomer Jer 7, 23-28; Matt 17, 14-20 groen 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

Yn Fryslân ferfalle de kommende wiken hast alle tsjerketsjinsten yn 
ferbân mei it coronafirus. Om de Friezen dochs in tsjerketsjinst belibje 
te litten, stjoert de Omrop eltse snein om 10:00 oere live in tsjinst út. 
Werhelling fan de tsjinst is om 12.00 oere.  
De tsjinst komt út de Martinitstjerke yn Frjentsjer wei. 
 
Zondag 28 juny Martinitsjerke Frjentsjer 
10.00 uur ds.Sytze Ypma 
 
Zondag 9 aug Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur eigen liturgie 
 
Snein 6 sept  FOW Hegebeintum 
09.30 oere dû. J.F. Kroon, Grijpskerk 
 

 
Pelgrimeren is b.v. lopen naar Santiago de Compostela. Maar kan het 
ook gelijk zijn aan vakantie houden?. Is dat wel oké? Mogen we pelgri-
meren wel vakantie noemen? Het pelgrimeren is van oorsprong een re-
ligieuze bezigheid; een tocht naar een plek die een bijzondere beteke-
nis heeft binnen een religie. In de laatste decennia heeft het pelgrime-
ren een revival gemaakt. Het is herontdekt door mensen die om allerlei 
reden een pelgrimstocht ondernemen. Dat kunnen bijvoorbeeld ook 
spirituele of sportieve redenen zijn. Wat de reden ook is, het lopen van 
lange afstanden brengt altijd een vorm van loslaten met zich mee en 
dat past nou weer zo goed bij vakantie houden. 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
  

Zondag 28 juni  meekijken met Reitsum 

09.30 uur ds. A. Elverdink 
  

Zondag 5 juli  

11.00 uur Ds. G. van Wieren, 
 Oosternijkerk 

 Collecten: 1e Kerk; 2e Orgel 
 
Zondag 12 juli  

11.00 uur Ds. A. Smilde, Dordrecht 
 Collecten: 1e KiA (diaconaat); 2e Kerk 

 
Zondag 19 juli   

11.00 uur mw. A. Hoekstra-Rondaan 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diaconie 

  
Zondag 26 juli gezamenlijke dienst De Haven 

11.00 uur Drs. T. Simonides, Burdaard 
 Collecten: 1e Zending; 2e Kerk 

  
Zondag 2 aug 
11.00 uur Ds. J. van den Boogaard, Hallum 
 Collecten: Kerk; 2e Onderhoud 

   
Zondag 9 aug  

11.00 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk 

  
Zondag 16 aug  

11.00 uur Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden 
 Collecten: 1e KiA (Zending); 2e Kerk 

 
Zondag 23 aug  
11.00 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Zending 

 
Zondag 30 aug Viering Heilig Avondmaal (onder voorbehoud) 
11.00 uur Ds. L. Adema, Metslawier 
 Collecten: 1e Avondmaal; 2e Zending; 3e Interieur  
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Pastoraat  
 

Psalm 23 
 

Wie ik in skiep 

wie Hy myn hoeder 

wist Hy wêr't griene greiden wienen 

en koel, helder wetter 

Woe ik fuortrinne, 

joech Hy my in tik mei de stok. 

En wie ik net te finen, 

soe Hy my sykje. 

Ik wie net bang 

want Hy wie by my. 

Ek al moasten we in yslik, smel paad del, 

ik soe it bêst doare. 

Wolven of liuwen, kin my neat skille, 

Hy jaget se de skrik op 'e hûd. 

En wa't ferkeard mei my wol 

dy laket Er lyk yn 't gesicht út. 

Hy jout my moed, 

Hy makket my sterk en dapper. 

Mei Him derby komt it wol goed, 

alle dagen fan myn libben. 

Wie ik in skiep 

dan wist ik it wol. 

 

Ut Wurd foar wurd fan Karel Eykman de Fryske tekst fan psalm 23 

Oerset troch Eppie Dam 
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

 

Op 21 juny is de meteorologyske simmer úteinset. It is de langste dei 

fan it jier. Wy hawwe in prachtige maaitiid hân, wy koenen in protte 

bûten wêze. Dat wie ek fijn yn dizze drege tiid fan de koroana. In tiid 

mei in protte regels, de wichtichste is de ôfstân fan 1,5 meter. It pro-

tokol is ek makke foar de tsjerketsjinsten op snein. In tal tsjerke-

mienskippen hat yn de ôfrûne wiken al ris ekperimintearre. Safier binne 

wy noch net, ek yn july hâlde wy noch gjin tsjinsten. Op snein 9 augus-

tus sille wy foar it earst eksperimintearje. Wy sille sels de tsjinst fer-

soargje. Mooglik binne de protokollen dan wer in bytsje fersoepele, 

mar dat moatte wy ôfwachtsje. Foar dizze tsjinst krije jimme ein july ek 

noch in útnûging yn de brievebus. De tsjinsten út de Martinitsjerke fan 

Frjentsjer troch Omrop Fryslân waarden tige goed besjoen en wur-

dearre. Ek op de kompjûter kinne jo de tsjerketsjinsten fan in grut tal 

gemeenten folgje mei lûd mar inkelen ek mei byld. Sels sjoch ik ek wol 

nei de tsjinsten yn Ferwert. Der is in side mei plakken yn Fryslân dy’t 

sels tsjinsten útstjoere. Jo kinne  dan op eigen tiid en gelegenheid 

dizze tsjinsten besjen en beharkje. Dizze simmer is der gjin 

tsjerkepaad. Ofrûne wike binne wy as tsjerkeried foar it earst wer 

byelkoar west. Fierder dogge wy de rinnende saken fia in app, de mail 

en fansels de tillefoan. Begjin juny hawwe wy blommen brocht by fer-

skate minsken fan boppe de 80 jier dy’t jierdei west hawwe. Op dit stuit 

leit Gosse Broersma wer yn it Antoni van Leeuwenhoek sikehûs yn 

Amsterdam foar in gémokuer. Foar Gosse en de famylje Broersma in 

protte sterkte tawinske yn dizze swiere tiid. BR 

 

  



9 

Kollekten 

Omdat wy gjin tsjerke tsjinsten hâlde wurdt der ek net kollektearre. Wol 

komme der by de diakony oanfragen binnen om stipe foar ferskate pro-

jekten. Wy wolle dy projekten ek graach stypje. In bydrage nei de dia-

kony soe fijn wêze. It rekkennûmer fan de diakony is  

IBAN: NL 64 INGB 0003916213 mei fermelding fan projekten diakony. 

 

Collecten 1e kwartaal 2020 

 

12*01 Kerkvoogdij €   67.60  Diaconie € 64.90 

09-02 Kerkvoogdij €   83.00  Diaconie € 34.20 

23-02 Kerkvoogdij €   49.45  Diaconie € 47.30 

08-03 Kerkvoogdij €   33.70  Diaconie € 22.00 

Opbrengst Paascollecte € 373.10 

 
De kerkrentmeesters 
 
liet 286  
 

Dêr't de minsken dwale yn it tjuster 
wolle wy ús rjochtsje nei it ljocht 

sjoch it ljocht dat God ús joech yn Jezus 
sjoch de minske dy’t ús klearens brocht. 

Refrein: 
Want it ljocht sil't fan it tjuster winne, 
hoe't de nacht ek tsjin de dage focht; 

ek al krûpe skaden om ús hinne 
altyd rjochtsje wy ús nei it ljocht. 

 
Dêr't de minsken lije ûnder ûnrjocht 
yn in wrâld dy't mar gjin frede fynt, 

ha betrouwen, draach it krús mei freugde, 
der is ljocht dat wint en noait ferdwynt. 

Refrein 
 

Stek in kears oan midden yn it tjuster, 
as in teken yn in bange tiid, 

dat ús libben net op wanhoop útrint 
en dat frede fierder bringt as striid. 

Refrein 
 


