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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 4 mei 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 4 mei 2020 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie 
 

Wat heb jij in handen ? 
 

Wat heb jij in handen of wat heb jij in je vingers? Die vraag zou ons tij-
dens een sollicitatiegesprek gesteld kunnen worden. Waar ben jij goed 
in? Welke talenten beschik je over; wat zijn jouw kernkwaliteiten? 
 
In Exodus 3 roept God Mozes om zijn volk uit de slavernij van Egypte 
te bevrijden. Het begint met het wonderlijke verschijnsel van een struik 
die in brand staat maar niet verteerd wordt. Mozes had kunnen redene-
ren ‘dat is wetenschappelijk niet te verklaren, dit past niet binnen de mij 
bekende kaders’ en hij had door kunnen lopen. Maar op één of andere 
manier trekt het toch zijn aandacht. Het roept zijn verwondering op; en 
er is wel gezegd: “Geloven begint met verwondering”. “Ik ga dat won-
dere verschijnsel eens van dichtbij bekijken”, staat er in Exodus 3. God 
en geloven, daar wil ik toch eens meer van weten; laat ik eens google-
en; een Ted-Talk bekijken of mee doen met een Alphacursus. 
 
Als Mozes dan gaat onderzoeken, dan is daar die stem die hem op-
draagt de sandalen uit te trekken. De lompe klompen van het nuchtere 
verstand die alles in natuurkundige wetten, economische wetmatighe-
den of  wiskundige formules probeert te vatten, trek die schoenen, die 
manier van in de wereld staan, nou eens uit! Op blote voeten heb je 
misschien minder grip, maar je hebt wel veel meer feeling met de 
grond waarop je staat. 
 
En dan is daar die vraag: “Wat heb je in 
je hand?” (Exodus 4: 2). Voor Mozes is 
dat een staf, want hij is schaapherder. 
Dat is zijn werk, daar is hij in de loop van 
de tijd goed in geworden. Een staf, waar-
van het ene uiteinde gewoon een stok is, 
maar de andere kant is een haak. De ene 
kant gebruikt hij om de schapen op te ja-
gen, ‘doorlopen jullie’; de andere kant ge-
bruikt hij om schapen naar zich toe te 
trekken als ze in kuil of kloof zijn gevallen 
en er op eigen kracht niet uit komen. Die staf, daar is Mozes in de loop 
van de tijd handig mee geworden. 
Als God ons zou vragen, wat heb je in handen, wat heb jij in je vin-
gers? Wat zijn dan jouw en mijn talenten? En waar gebruik je ze voor? 
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In Exodus 3 moet Mozes vervolgens de staf op de grond gooien en 
dan verandert hij in een slang. Stel dat die slang gaat bijten! Mozes 
schrikt dan ook terug. Ik neem de vrijheid om het even zo in te vullen: 
als je je talenten te grabbel gooit; er niks mee doet, dan keert dat zich 
vroeg of laat tegen je. 
 
“Grijp de slang bij zijn staart”. Meestal pak je een slang vlak achter z’n 
kop, om te voorkomen dat hij je bijt. Maar Mozes moet hem bij zijn 
staart pakken, vertrouwen dat het zich niet tegen je keert. Grijp de 
slang bij z’n staart (‘Grijp toch de kansen door God jou gegeven’. ‘Pak 
dysels by kop en kont!’ Vent, gebruik je talent! Vergooi het niet, de din-
gen waar jij goed in mag zijn. Gebruik ze, benut ze. Niet alleen voor je-
zelf (voor de Profit),maar waar dat kan ook ten behoeve van anderen 
(de Benefit). 
Als Mozes de slang bij z’n staart pakt wordt het weer een staf waarmee 
Mozes wel overweg kan. Die staf, daarmee zal hij straks al Gods won-
deren doen in Egypte. Ook als het volk in Exodus 14 klem zit bij de 
Schelfzee en jammert “Waarom heb je ons weggehaald uit Egypte?”, 
dan krijgt Mozes te horen “Jij moet je staf geheven houden boven de 
zee, en zo het water splijten”.  
 
Wat heb jij daar in je hand; wat heb jij in je vingers? Welke gaven, ta-
lenten van hart en handen zijn jou gegeven? Neem ze dan ter hand; 
grijp toch de kansen! En probeer “doelgericht te leven” voor God en de 
mensen. 
ds. Anne Elverdink 
 
Mee naar aanleiding van een “Ted Talk” van Rick Warren, schrijver  
van de boeken “Doelgericht Leven” en “Doelgerichte gemeente”.  
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

 
 
Zondag 22 maart De Haven gez. Dienst 
11.00 uur viering liturgiecommissie 
 
Zondag 29 maart Ferwert dienst in Foswert  
10.00 uur ds. D. Schreurs 
 
Snein 5 april FOW Hegebeintum 
09.30 oere  Frou H. Dijkstra, Koudum 
 
Tongersdei 9 april FOW Hegebeintum 
21.00 oere dr. L. Westra, Lollum 
 Fiering H. Nachtmiel 
 
Donderdag 9 april De Haven gez. Dienst  
19.30 uur mw. Ds. J. van Dijken viering H. Avondmaal 
 
Vrijdag 10 april De Haven gez. Dienst 
19.30 uur Goede Vrijdag dienst Liturgiecommissie 
 
Zaterdag 11 april De Haven gez. Dienst 
21.00 uur Paaswake Liturgiecommissie 
 
Zondag 12 april De Haven gez. Dienst Paasviering 
11.00 uur  ds. A. Elverdink 
 m.m.v. Brassband Euphonia Ternaard 
 
Zondag 19 april Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk 
 
Zondag 26 april Nicolaaskerk Blije gez. dienst 
09.30 uur viering liturgiecommissie 
 
Snein 3 maaie FOW Hegebeintum 
09.30 oere  Dû. T. Hibma, Kimswert 
 
Zondag 10 mei Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur ds. W. Abma, Ljouwert 
 Fryske tsjinst 
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Oecumenisch Leesrooster 
15 maart 3e van 40dagen Ex 17, 1-7; Joh 4, 5-26 paars 

22 maart 4e 40dagentijd 1 Sam 16, 1-13; Joh 9, 1-13.26-39 paars 

29 maart 5e 40dagentijd Ez 37, 1-14; Joh 11, 1-4.17-44 paars 

5 april 6e 40dagentijd Jes 50, 4-7; Matt 26, 1-27.66 paars 

9 april Witte Donderdag Ex 12, (1)15-20; Joh 13, 1-15 wit 

10 april Goede Vrijdag Ex 12,(1)21-28; Joh 18, 1-19,42 paars 

11 april Paasnacht Kol 3, 1-4; Mat 28, 1-10 wit 

12 april 1e van Pasen Ex 14, 9-14; Joh 20, 1-18 wit 

19 april 2e van Pasen Gen 8, 6-16; Joh 20, 19-23(31) wit 

26 april 3e van Pasen Jes 43, 1-12; Joh 21, 1-14 wit 

3 mei 4e van Pasen Neh 9, 6-15; Joh 10, 1-10 wit 

10 mei 5e van Pasen Deut 6, 20-25; Joh 14, 1-14 wit 

 

Sta op! 

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en 

mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf 

zelf zijn leven voor ons als ultieme 

daad van liefde. Jezus geeft ons 

nieuwe hoop. We mogen opstaan en 

hoop bieden aan vluchtelingen, aan 

mensen die zorg nodig hebben, aan 

kinderen in de knel, aan ieder die vast 

zit in armoede of moeilijke omstandig-

heden. Kom in beweging, kom tot le-

ven. Sta op!  
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
Zondag 15 mrt. Biddag 

11.00 uur Ds. vd Bogaard, Hallum 
 Collecten: 1e Onderhoud; 2e Kerk 

 Bernetsjerke: Gerda en Eke 

 
Zondag 22 mrt Gezamenlijk De Haven 
11.00 uur liturgiecommissie 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
 
Zondag 29 mrt.  
11.00 uur Ds. J. de Haan, St. Annaparochie 
 Collecten: 1e: Zending; 2e Kerk 
 Bernetsjerke: Wytske en Annet 
 
Zondag 5 april  
11.00 uur Ds. K. de Gier, Dokkum 
 Collecten: 1e Jeugdwerk; 2e Kerk 
  
Dond. 9 april Paascyclus De Haven; Witte Donderdag 
19.30 uur Ds. van Dijken, Hallum 
 Collecten: 1e Zending; 2e Avondmaal 
Vrij.10 april Paascyclus De Haven; Goede Vrijdag 
19.30 uur  
Za. 11 april Paascyclus De Haven; Stille Zaterdag 
21.00 uur  
Zondag 12 april Pasen mmv brassband Euphonia Ternaard 
11.00 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Zending 
 Bernetsjerke: Geesina en Evelien   
 
Zondag 19 april Jeugddienst 
11.00 uur Ds. A. Elverdink 
 Collecten: 1e Jeugd (Watoto); 2e Kerk 
 
Zondag 26 april gezamenlijk Herv. Kerk 
09.30 uur viering liturgiecommissie  
 Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 
 
Zondag 3 mei 
11.00 uur Dhr. J. Helfferich, Oudebildzijl 
 Collecten: 1e KiA noodhulp; 2e Kerk 
 Bernetsjerke: Geesina en Eke 
Zondag 10 mei moederdag 
10.00 uur Dhr. J. De Haan, St. Annaparochie 
  Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
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Pastoraat  
 
Hoe kunnen we kerk zijn voor het dorp? 
 
In Woord & Weg, staat een interview met Wim Beekman de classispre-
dikant fan Fryslân. Bij zijn bezoeken vraagt hij naar wat er goed gaat 
en naar de zorgen. Bij beide vragen blijft het niet lang stil zegt hij. 
Als classis predikant zie ik overal in Fryslân dat de tijd voorbij is dat ie-
dereen bij de kerk hoort. Toch dient de kerk wel oog te hebben voor ie-
dereen en iedereen in het dorp heeft oog voor de kerk. Zoals we weten 
maken jongere generaties andere keuzes, ze hebben geen levenslang 
abonnement meer op de kerk, ze kiezen waar ze behoefte aan heb-
ben. Er is geen vast instituut, dat de samenleving formaliseert. De indi-
vidualistische trend zit ook in onszelf en de kerken zijn misschien wat 
introvert geworden. 
De Protestantse Kerk reageert op de krimp met nieuwe vormen van 
kerk zijn: pioniersplekken, wat deels lukt en mooi is.  
Ds. Beekman ziet een lichtere bestuursstructuur en een andere visie 
op het ambt als oplossing. Laat de mensen zelf meer regelen. 
De kerk in het dorp is van betekenis voor de samenleving en draagt bij 
aan de sociale cohesie. Hij noemt daarbij enkele voorbeelden uit de 
provincie. Die kunt u lezen in Woord &Weg dat gratis mee te nemen 
van de leestafel. 
In datzelfde nummer van februari staat ook een gesprek met Jacobine 
Gelderloos over het onderzoek van haar naar dit onderwerp. 
De kern van haar verhaal is dat de kerk meer is dan de dienst op zon-
dagmorgen. Zij stelt de vragen: Waar gaat het ten diepste om, hoe wil 
je je tijd van je leven besteden? Hoe zou de wereld moeten zijn, en 
hoe wordt en blijft het dorp een plek waar het leven goed is? 
Hierover zouden we als verschillende denominaties met elkaar moeten 
spreken. 
De afgelopen jaren is er veel verandert op het gebied van zorg en wel-
zijn. De participatie samenleving brengt veel vragen met zich mee. De 
kerken of diaconieën kunnen bij elkaar gaan zitten, en mensen vragen 
hoe het precies zit en waar de knelpunten ontstaan. 
Kerken moeten zich afvragen welke waarden komen in het geding of 
zijn er mensen die in de knel komen. Hoe kunnen kerken hierin een rol 
van betekenis spelen op pastoraal, diaconaal, liturgisch of profetisch 
vlak, ondanks theologische verschillende standpunten? 
 
EJ 
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

 
Wy binne oanlâne yn de fjirtichdagentiid, de 40 dagen foar peaske. De 
maitiid komt der oan, de peaskeblommen bloeie al en ek de earste tul-
pen pronkje yn de tún. Mar it sprekwurd seit: ‘Maart roert zijn staart.’ 
Wy wachtsje it mar ôf. Op 4 maart hawwe wy tsjerkerie hâlden. Nei de 
lêzing út Exodus 4: 18 – 31 sjonge wy liet 25 it sande fers.  
 
Lied 25  vers 7  

Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 

't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond, 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 
 
Dan folgje de notulen fan 22 jannewaris, dy wurde goedkard en te-
kene. De yn kommen stikken leverje inkele stikken op foar de lêsmap. 
De ekstra blêden kinne op de standert yn de hal fan tsjerke foar de le-
afhawwer om mei te nimmen. Der is in útnûging foar de tsjerkebeurs 
op 20 en 21 maart yn Grins. In stik oer in Fryske fakânsje wike en in 
útnûging foar in tsjerkrintmasters gearkomste yn Ljouwert. By de mei-
dielingen giet it oer de stoarmskea oan it dak fan de tsjerke, stikkene 
pannen en pannen dy’t ferskood binne. Op tongersdei 26 maart sille 
wy in gemeentemiddei hâlde. Dan wurde de tsjinsten dy’t west hawwe 
trochnommen en ek wat der de kommende wiken op it programma 
stiet. Op 29 maart hâlde wy in tsjinst yn Foswert, foargonger sil wêze 
ds. Schreurs fan Hegebeintum. De peaske syklius sil fierd wurde yn De 
Haven, goed freed en stille sneon sille wy de ynfolling sels fersoargje , 
der is gjin foargonger. Dan sjogge wy nei de ynfolling foar it kommende 
Tsjerkepaad. It tema is om wat de dwaan mei de oarloch. Wy hawwe 
krekt in besiker en in filmploech yn tsjerke hân mei in ûnderdûker dy’t 
inkele wiken plak hân hat by dûmny Moulijn. Op 25 april is dat te sjen 
op NPO 2. Ek op 4 en 5 maaie is der yn Blije in programma en op 
sneon 9 maaie is der middei yn tsjerke mei HannekeEvink en Jull 
Beerda dy’t Mauthausenlieten sjonge en spylje sille. Us folgjende oerlis 
sil wêze op 22 april 2020. 
Oant safier BR 
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Arkers:  
Op freedtejûn 21 febrewaris hawwe wy in filmjûn hân yn de konsis-
toarje. 
Nei it wolkom en iepenjen fan de jûn wie der in bakje kofje of tee foar 
elkenien. Dan folget de film I’ll push you, twa freonen en harren reis nei 
Santiago de Compostella. It is net samar in kuier, mar ien fan de man-
nen sit yn in rolstoel en kin hielendal neat. De oare rint en moat fansels 
de rolstoel triuwe en somtiden lûke om by de bergen op de kommen. 
Ek de paden binne net altyd sljocht. Yn de oernachtings plakken is net 
in lift en oft de sliepplakken dan boppe binne is dat lestich. In bysûn-
dere reis nei Santiago de Compostella dy’t de mannen ticht byelkoar 
bringt. De man yn de rolstoel hat fleur en humor en dat helpt syn freon 
ek wer om troch te gean. In film mei in ferhaal, bysûnder en lit ús it 
trochsettingsfermogen fan minsken sjen. 
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Uitnodiging 
 
Op donderdag 26 maart houden we een gemeentemiddag. 
 
We beginnen om 15.30 uur en houden de middag in de consistorie van 
de Nicolaaskerk. 
 
Ontvangst met koffie en thee. 
Opening door ds. U. Tjallingii 
Onderwerp: Vertellen van herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. 
 
Rond 17.45 is er een broodmaaltijd. 
 
Graag vooraf aanmelden bij Ymkje Broersma 561572 of Cees Burgler 
561699 of via de mail. 
 
De kerkenraad. 
 

 

Paascollecte. 
 
Zoals gewoonlijk ontvangt u bij het kerkblad rond Pasen een envelop 
voor de Paascollecte. Deze collecte hoeft niet afgedragen te worden 
en kan gebruikt worden voor eigen 
kerkenwerk.  
Deze collecte wordt u van harte aan-
bevolen.  
De envelop wordt weer bij u opge-
haald.  
 
De kerkrentmeesters 
 
 
 
 
Agenda: 
25 maart 20.00 oere  Hegebeintum FOW jiergearkomste 
26 maart 15.30 oere Gemeentemiddei konsistoarje 
22 april 19.45 oere Tsjerkerie, konsistoarje 
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Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land bevrijd werd van de Duitse 
bezetter. 
Wij willen ook aandacht besteden aan dit gebeuren en de slachtoffers 
gedenken van die oorlog. 
Op 4 en 5 mei zal er in het dorp een herdenking georganiseerd worden 
vanuit het Dorpsbelang. 
 
Op zaterdag 9 mei zal er in de Nicolaaskerk een concert gegeven wor-
den door Hanneke Evink om 14.30 uur 

Mauthausenliederen 

Hanneke Evink met Juul Beerda 

Mauthausen een van de vele concentratiekampen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, waar Joden en zigeuners zijn omge-
bracht. 
Iacovos Kambanellis de Grieks-Joodse dichter, (toneel-)schrij-
ver en gevangene in Mauthausen heeft gedurende zijn gevan-
genschap afscheids- en liefdesteksten opgeschreven. 
Mikis Theodorakis, heeft de Mauthausenteksten van Kambanellis 
op muziek gezet. De teksten zijn vertaald door Lennaert Nijgh. 
De composities worden vertolkt door Hanneke Evink (zang) 
& Juul Beerda (accordeon). 

Integer en vol overgave, waarbij de snaar “Opdat wij niet verge-
ten…” wordt geraakt. Tijdloos. Immers na Mauthausen zijn er 
nog zoveel plekken op de wereld, waar mensen worden ver-
volgd, opgesloten en gemarteld. Ingrijpende gebeurtenissen in 
een mensenleven waarin de liefde hen een houvast biedt. 


