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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 12 okt 2020 

 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

Redactie  Ellert Jongstra, tel 562732 ellertjongstra@gmail.com  

  Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com 
Kopij inleveren voor maandag 12 okt 2020 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie 
 

Gebeden voor de vakantie 
 

In de vakantie 
 

Wij danken u, vriendelijke God, 
dat wij ontspannen mogen en tijd voor elkaar hebben. 

Laat ons afstand van het werk krijgen 
en nieuwe kracht scheppen. 

U toont ons het wonder van de natuur en de schoonheid van de kunst. 
U laat ons andere mensen kennen leren en maakt ons leven rijker. 

Laat ons gesterkt van lijf en ziel naar huis terugkeren. 
 

Aan het begin van een reis. 
 

Heer, aan het begin van onze reis bidden wij U: 
wees ons nabij en omring ons met uw bescherming. 

Bewaar ons ervoor, 
dat wij anderen of onszelf in gevaar brengen. 

Schenk ons uitzicht en tegenwoordigheid. 
Leid ons zeker naar het doel. 

 
Gebed, wanneer ik een kerk bezoek. 

 
Heer, mijn God, hier ben ik. 
Ik leg alle verstrooidheid af 

en open mij voor U, 
laat U vinden! 

Open mijn ogen, 
dat ik zie. 

open mij oren, 
dat ik hoor. 

open mijn hart, 
dat ik versta. 

Wat goed, dat U er bent! 
Hoor mijn gebed, 

God, mijn Vader Amen. 
 
Deze gebeden vond ik in het Duits op mijn fietsreis in de open Duitse 
kerken. Ellert Jongstra 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

Zondag 13 sept  Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur  eigen liturgie 
 
Zondag 27 sept De Haven  
   gezamenlijke dienst 
11.00 uur  ds. A. Elverdink JIstrum 
 
Snein 4 okt  FOW Hegebeintum 
   oant jannewaris gjin tsjinsten 
 
Zondag 11 okt  Nicolaaskerk Blije 
09.30 uur  drs. J.L. de Haan, Sint 
Anne 
 
Zondag 25 okt Nicolaaskerk, Blije  
   gezamenlijke dienst 
09.30 uur  ds. B. Keizer, Eastrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oecumenisch Leesrooster 
30 aug 11e van de zomer Jer 7, 23-28; Matt 17, 14-20 groen 

6 sept 12e van de zomer Ez 33, 7-11; Matt 18(1)15-20 groen 

13 sept 13e van de zomer Ex 32, 7-14; Matt 18, 21-35 groen 

20 sept 1e van de herfst Jona 3, 10-4,11; Matt 20, 1-16 groen 

27 sept 2e van de herfst Ez 18, 1-4,25-32; Matt 21, 23-32 groen 

4 okt  3e van de herfst Jes 5, 1-7; Matt 21, 33-43 groen 

11 okt 4e van de herfst Jes 25, 1-9; Matt 22, 1-14 groen 

18 okt 5e van de herfst Jes 45, 1-7; Matt 22, 15-22 groen 

25 okt 6e van de herfst Deut 6, 1-9; Matt 22, 34-46 groen 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 

Zondag 30 aug Viering Heilig Avondmaal  
11.00 uur Ds. L. Adema, Metslawier 
 Collecten: 1e Avondmaal;  
 2e Zending; 3e Interieur 
 
Zondag 6 sept   

11.00 uur ds. G. Wessels, Stiens 
  Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk 

 
Zondag 13 sept Fryske tsjinst 
11.00 uur Ds. P. Beintema, Dokkum 

 Collecten: 1e Kerk; 2e Bloemen 

 
Zondag 20 sept  

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

Zondag 27 sept  gezamenlijke dienst De Haven 

11.00 uur ds. A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten: 1e Vredeswerk; 2e Orgel 
 
Zondag 4 okt  

11.00 uur  
 Collecten: 1e Jeugd; 2e Kerk 

 
Zondag 11 okt  

11.00 uur Ds. A. J. van der Wiel, Leeuwarden 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Onderhoud 

  
Zondag 18 okt Zendingsdienst 
11.00 uur Zending 
 Collecten: 1e KiA Wereldvoedseldag; 2e Kerk 
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Pastoraat  
 
Gebed voor Beiroet 
 

Vader in de hemel, 

God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet, 

een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood. 

We voelen ons zo machteloos in dit verdriet, 

daarom wenden wij ons tot U.  

U bent de enige die sterker is dan al het leed. 

Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon. 

Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen onge-

deerd zijn, 

en veilig temidden van alle verwoesting. 

Wij bidden U voor hen in deze moeilijke situatie, 

wees hen nabij in deze tijd.  

 

Wij bidden u voor onze partners ter plekke, 

Near East School of Theology, Middle East Council of Churches en 

Youth for Christ, 

plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het Midden-Oos-

ten te dienen. 

Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd. 

Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen? 

 

We vragen U om kracht voor de hulpdiensten, 

voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers, 

voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen, 

voor wie hun huizen volledig zijn verwoest, 

voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp.  

 

Grote God, U ziet al dit leed. 

Ontferm U over Beiroet. 

U bent de enige die redding kunt bieden. 

 

En we vertrouwen op U! 

 

Amen 
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Christina woont al 
6 jaar in Beiroet 
omdat haar ouders 
daar werken. "Nie-
mand wist waar het 
vandaan kwam, 
niemand wist of het 
een ongeluk was of 
dat het expres 
was. Iedereen was 
totaal in paniek." 
Ook de school van 
Christina ligt vol 
met glasscherven. 
Omdat overal het 
glas uit gebouwen 
is, zijn mensen ook 
bang voor plunde-
ringen 
 

 

 

“Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn 

heel veel gewonden,” vertelt Rima van Saane. Ook het gebouw van de 

Near East School of Theology, partner van Kerk in Actie, is beschadigd. 

Uitgezonden medewerkers Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen 

zijn ongedeerd gebleven.  

 

 

Liet 425 
 

Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen, 

jo wurd fan omhegen joech ús nije moed.  

Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan ’e wrâld is  

wol waarmje wat kâld is mei syn leafdegloed.  

Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing,  

wy siedzje it op ierde en wachtsje op wat komt.  

En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde  

sil leafde en goedens aanst dije rûnom. 
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https://www.instagram.com/p/CDgt1vvhl0b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CDgt1vvhl0b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CDgt1vvhl0b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

De waarmte is wer wat bekaam, it is wer wat nofliker waar. Mar dat 
betsjut dat de simmer al wer in moaie triuw hân hat. Nije wike krije wy de 
R yn de moanne. Dat betsjut dat de aktiviteiten foar it winterskoft pland 
wurde kinne, mar dat bliuwt noch wat lestich yn dizze koroana tiid. Op 
snein 9 augustus hawwe wy sûnt heal maart wer in tsjinst hâlden yn de 
Nicolaastsjerke. It wie fijn om wer byelkoar te wêzen. Wol moasten wy 
ús hâlde oan de regels fanwegen de koroana. Mar elk fûn it fijn om wer 
byelkoar te wêzen, even prate, wer súntsjes meisjonge en fansels de 
klanken fan it oargel wer te hearren. It is fertroud. Us folgjende tsjinst sil 
wêze op snein 13 septimber as de omstannichheden it talitte en dêr 
rekkenje wy wol op. Bliid dat wy it wer probearre hawwe. Op 6 july is 
ferstoarn dûmny Bjarne Kristensen, hy wie predikant fan ús gemeente 
fan 1951 o.e.m. 1956. It wie in romtinkend man dêr’t jo hiel goed mei 
diskusearje koene. Hy gie drege petearen net út ’e wei. Hy wie iepen yn 
syn praten en noflik yn de omgong. Yn syn tiid hat der in hiele ploech 
jongerein belidenis dien fertelde Tine Ferwerda my. De kategesaasje 
foarôfgeand oan de belidenis waard hâlden yn de pastory. Ek hat hy 
ferskate bern doopt yn de Nicolaastsjerke. De âldste bern fan dûmny en 
mefrou binne ek yn Blije berne. Tine fertelde dat se goeie herinneringen 
oan de man hie, syn positive hâlding en jo koene oeral mei him oer 
prate. Tetsje Vellema fertelde fan in kamp yn in buorkerij yn Drempt, dat 
hie dûmny Kristensen regele. Hy wie dêr doe predikant, Jaap Tilma wie 
ien fan de minsken yn de lieding. Syn soan hat ús in stikje stjoerd dat jo 
ek yn dit krantsje fine. As Tsjerkrintmasters binne wy byelkoar west om 
te praten oer de rekken en it nije kompûtersysteem dêr’t soks no yn set 
wurde moat. Fierders binne der blommen besoarge by in tal jarigen dy’t 
80 jier of âlder wurden binne, ien gemeentelid waard 90 jier. Fan dit plak 
ôf sterkte foar Gosse en de famylje Broersma yn dizze swiere tiid. 
Bliuwe jo thús yn dizze koroana tiid, sterkte, wy hoopje dat de 
omstannichheden wer ferbetterje sille en wy ús ek wer wat mear ûntjaan 
kinne. Op 1 septimber komme wy as tsjerkerie wer byelkoar om de 
rinnende saken troch te praten. Foar elk in hertlike groet yn dizze tiid. 
BR  
 
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. 
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In memoriam Bjarne Kristensen 
 
In de vroege uurtjes van 6 juli jl. overleed Bjarne Kristensen, vroeger 
predikant in de Hervormde Gemeente Blija. 
Bjarne Kristensen werd geboren op 2 juli 1921 in Leiden. Daar begon hij 
ook aan de studie theologie, maar die moest hij noodgedwongen 
onderbreken doordat de universiteiten dicht gingen in de oorlog. Later in 
de oorlog, in najaar 1944, zou hij middenin de oorlogshandelingen zitten 
van de Slag om Arnhem, die voor de geallieerden zo rampzalig afliep. 
Na de oorlog maakte hij zijn studie af. Hij was in die periode ook actief in 
de Wereldraad van Kerken. 
In 1951 werd hij predikant in de Hervormde Gemeente Blija. In de 
pastorie werden zijn eerste drie kinderen geboren. 
In 1956 werd hij beroepen naar Stolwijk, waar zijn vierde werd geboren. 
Hij werkte daar ook voor de Hervormde Gemeente Gouda. 
Na een korte periode daar nam hij een beroep aan naar Drempt in de 
Achterhoek. De jongste twee kinderen zijn daar geboren. Hij was daar 
betrokken bij de restauratie van de kerk, bij het herstel van het orgel en 
bij het verbeteren van de akoestiek, door geknoopte wollen wandkleden. 
Hij diende toen ook de Hervormde Gemeente Doetinchem. 
In 1965 werd Bjarne Kristensen predikant in Garmerwolde en Thesinge, 
en daarnaast ook bij de vrijzinnig hervormden in de stad Groningen. 
In 1969 ging hij met vrijwillig emeritaat, toen hij in dienst trad bij de 
Rijksuniversiteit Groningen als studentendecaan. 
Na zijn pensionering bracht hij de laatste vijfendertig jaar van zijn leven 
door in zijn flat in Arnhem, met uitzicht op de Rijn. Hij genoot vaak van 
de bloemen op zijn balkon. De foto is 2 juni jl. daar genomen. 
In die jaren keerde hij 
langzamerhand weer wat terug in 
de sfeer van zijn voormalige 
beroep. Hij werd lid van een 
plaatselijk genootschap van 
emeriti-predikanten.  
In juni werd hij met een acute 
bloedvergiftiging opgenomen in 
het Arnhems ziekenhuis 
Rijnstate. Daar is hij uiteindelijk 
ook rustig in zijn slaap overleden, 
vier dagen nadat hij de leeftijd 
van 99 jaar had bereikt. 
 
F. Kristensen 
 


