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Meditatie

Ds. René de Reuver
We leven in een vreemde tijd. Wie dacht klaar te zijn met het coronavirus
heeft het mis. Het virus waart nog volop rond, ook onder ons. De beperkende
maatregelen zijn weer aangescherpt en we houden ons hart vast voor een
tweede golf in de herfst.
Een nieuw seizoen
De crisis raakt ons als kerk heel sterk. Gelukkig kunnen we weer samenkomen. Maar wel beperkt: we kunnen amper zingen en elkaar ontmoeten. Voor
mensen met een extra kwetsbare gezondheid blijft het riskant. Hierdoor is het
aantal mensen dat de diensten bezoekt gering. Er zijn gemeenten die zelfs
helemaal nog geen diensten houden. En dit terwijl het nieuwe seizoen zich
aandient.
Hoe geven we in dit komende seizoen vorm aan ons kerkenwerk? Verliezen
we elkaar door de crisis en de beperkende maatregelen niet heel gemakkelijk
uit het oog? En hoe houd je het zelf vol? Hoe blijf je geïnspireerd, als gemeentelid, als kerkenraadslid, als voorganger?
De onzekerheid en de beperkingen vanwege de crisis maken het samen kerk
zijn niet eenvoudig. Ze zetten het komende seizoen onder druk. Juist ontmoeting, samen bidden, zingen, luisteren naar de Schrift en delen in elkaars verhalen vormen onze gemeenten. Zonder dat verdampt de gemeenschap, kan
de moed je in de schoenen zinken en de vraag zich opdringen: wat blijft er
over van ons gemeente-zijn?
Van zekerheid naar vertrouwen
De crisis bepaalt ons bij de kern van het kerk-zijn. Het zet een streep door
onze vertrouwde vormen, gewoontes en zekerheden. Zoals het altijd kon, kan
het nu niet meer. Dit vraagt om omdenken en vertrouwen. Vertrouwen op
God. Hij laat ons niet aan ons lot over. Jezus heeft onze nood en onze dood
gedeeld. Als gekruisigde en opgestane gaat Hij ons voor. En Gods Geest
neemt ons zuchten, en dat van de schepping, over, als trooster. Hij zal ook in
het komende seizoen zeker wegen wijzen waarlangs onze voeten kunnen
gaan.
De crisis ontneemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, persoonlijk en als
gemeenten, om in vertrouwen op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen samenbrengen en hoop bieden. Juist in de nood,
vanuit de diepten (Psalm 130), roepen we tot God en zoeken we samen zijn
aangezicht.
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum
Zondag 25 okt

Nicolaaskerk, gezamenlijke dienst gaat niet door.

Zondag 8 nov
09.30 uur

Nicolaaskerk, Blije
drs.T. Simonides

Zondag 15 nov
09.30 uur

Nicolaaskerk, Blije Gedachtenisdienst
ds. U. Tjallingii

Eeuwigheidszondag
Voor deze zondag worden verschillende benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, die een
alternatief vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de
calvinistische traditie in Nederland noemde men de zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij het karakter van deze
zondag: een dag die geen afsluiting is maar juist onderstreept dat de
tijd en de kerk doorgaan. Naast Eeuwigheidszondag bestaan de benamingen Gedachteniszondag en Zondag Voleinding.

Oecumenisch Leesrooster
18 okt
5e van de herfst
25 okt
6e van de herfst
1 nov
7e van de herfst
8 nov
8e van de herfst
15 nov
9e van de herfst
22 nov
10e van de herfst

Jes 45, 1-7; Matt 22, 15-22
Deut 6, 1-9; Matt 22, 34-46
Spreuken 9; Matt 25, 1-13
Jes 48, 17-21; Matt 25, 14-30
Ez 34, 11-17; Mat 25, 31-46
Dan 12, 1-4; Matt 24, 14-35
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groen
groen
groen
groen
groen
groen

Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven”
Zondag 18 okt Zendingsdienst
11.00 uur
ds. van Beesten, St.
Mensenkinderen
Collecten:1e
Wereldvoedseldag;
2e Mensenkinderen
Zondag 25 okt
11.00 uur
ds. B. Keizer, Oostrum
Collecten: 1e Diakonie; 2e Kerk
Zondag 1 nov
11.00 uur
Zondag 8 nov
11.00 uur

ds. K. de Gier, Dokkum
Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie
dankdag voor gewas en arbeid
Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest
Collecten: 1e Diakonie; 2e Heifer

Zondag 15 nov viering Heilig Avondmaal
11.00 uur
ds. A. Elverdink, Eastermar
Collecten: 1e Avondmaal; 2e Diakonie; 3e Interieur
Zondag 22 nov laatste zondag kerkelijk jaar
11.00 uur
ds. A. Elverdink, Eastermar
Collecten: 1e Pastoraat; 2e Kerk
Zondag 29 nov 1e advent
11.00 uur
ds. J. van Dijken, Hallum
Collecten: 1e Kerk; 2e Zending
Zondag 6 dec
11.00 uur

2e advent
ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Collecten: 1e Kerk; 2e Onderhoud
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Pastoraat

We leven in een vreemde tijd. Het coronavirus waart nog volop rond.
Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid een groot risico.
Beperkende maatregelen zijn weer aangescherpt door de overheid.
Per 29 september jl. zijn er nieuwe, landelijke maatregelen tegen de
verspreiding van het virus aangekondigd. Deze maatregelen raken ook
ons als kerk.

Woorden van bemoediging voor de gemeentes van de
synodepreses ds. Marco Batenburg:
De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in
deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap.
(...) Langs allerlei wegen houden we contact.Laten we daarbij
zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn
weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf.
Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum

De hjerst hat syn yntrede dien, reinbuien, hurde wyn, mar ek moaie neisimmerdagen yn oktober. De koroana hat ús wer wat
mear yn de besnijing as yn de simmermoannen. Mark Rutte
ferskynt hast alle wiken wer op telefyzje. Fan de PKN krije wy ek
alle wiken nijsbrieven mei de oanbefellings yn ferbân mei de
koroana. Dy rigels wurde alle wiken oanskerpe.
Der komme ek wer tsjerketsjinsten op Omrop Fryslân. Ofrûne
snein 11 oktober hawwe wy wer tsjinst hâlden yn de Nicolaastsjerke. Elk fûn it fijn om wer byelkoar te wêzen, even prate, en
fansels de klanken fan it oargel wer te hearren. It is fertroud.
Kommende kear 25 oktober sil der gjin mienskiplike tsjinst by ús
yn tsjerke wêze. De blommen binne snein 11 oktober besoarge
by Hendrik Ferwerda en Anneke Wouda beide yn Foswert. Anneke is yn septimber fan de Foarstrjitte yn Blije ferhuze nei Foswert. Wy hoopje dat sy har dêr wat thúsfiele sil. Tetsje Vellema
hat oanjûn dat sy ophâlde wol mei it kloklieden in oere foar de
oanfang fan de tsjinsten. Eelco sil dat fan Tetsje oernimme.
Op 1 septimber hawwe wy as tsjerkerie praat oer hoe’t wy fierder
sille mei ús gemeente. Wat betreft it gebou hawwe wy besluten
om ús ljocht op te stekken by Stichting Alde Fryske tsjerken. As
tsjerkrintmasters binne wy by harren op it kantoar yn Ljouwert
west. Sy hawwe ús fertelt wat de proseduere wêze sil. Sy
komme earst frijbliuwend te sjen hoe’t de tsjerke der foar stiet.
Wy krije dêr in ferslach fan. Dêrnei kin pas de offisjele proseduere opstart wurde en dat kin allinne as wy dêr efter steane as gemeente.
Njonken it gebou binne der ek de gemeenteleden, ek foar harren
wolle wy sjen wat der mogelik is. De tsjerkrintmasters hawwe ek
de konsept begrutting besjoen. Yn Hegebeintum wurde yn 2020
gjin tsjinsten mear hâlden yn ferbân mei de koroana. De kommende tiid liket it der ek net op om in gemeentemiddei te hâlden.
De regels sille earst wer soepeler wurde moatte. Foar elk in hertlike groet yn dizze tiid. BR
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Kollekten
Omdat wy hast gjin tsjerketsjinsten hâlde wurdt der ek net kollektearre. 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.
Hjoed in liet út de bondel Hertslach: Liet 82 Foar elk ding is in
oere.
Tekst fan Eppie Dam by Preker 3 fers 1 o.e.m. 8
Foar elk ding is in oere, foar alles is in tiid.
Al kin net ien har stjoere, lit de tiid net sloere.
Jou de tiid, nim de tiid, de wrâld is noch sa wiid.
In tiid om te gûlen, in tiid om te laitsjen.
In tiid om te brekken, in tiid om te meitsjen.
In tiid om te treasten, in tiid om te slaan.
In tiid om te nimmen, in tiid om te jaan.
In tiid om te praten, in tiid om te swijen.
In tiid om te moetsjen, in tiid om te mijen.
In tiid om te lizzen, in tiid om te stean.
In tiid om te kommen, in tiid om te gean.
In tiid om te sjongen, in tiid om te treurjen.
In tiid om te lijen, in tiid om te fleurjen.
De tiid om te libjen, no drôvich, dan bliid.
De tiid om te bliuwen in mins by de tiid.
Dit liet hat Binne ek lêzen yn de begraffenistsjinst fan syn broer
Gerrit.
Wy winskje de famylje Reitsma in protte sterkte en treast ta by it
ferlies fan harren soan Gerrit en broer fan Binne.

8

Dankkaart fam. Kristensen.
Zonder onze vader, Bjarne Kristensen, is he tleven toch anders. Jullie
belangstelling, kaarten en bloemen rondom zijn overlijden hebben ons
gesteund en goed gedaan.
Hiervoor willen we jullie hartelijk bedanken.
Vaders levenslust en humor zullen wij niet vergeten.
Wij wensen jullie allen het beste toe.
Fam. Kristensen

Lied 218: Dank U, voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
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Lied: 716
Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan.

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.

Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
door te delen met elkaar
Wat Hij aanbiedt, ieder jaar.
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