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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 8 maart 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 8 maart 2021 

Bij voorkeur per e-mail 

  

mailto:tjallingii2@zonnet.nl
mailto:binne41blije@hotmail.com
mailto:e.jongstra1@upcmail.nl
mailto:ymkje.broersma@planet.nl
mailto:hein.broersma@planet.nl
mailto:c.r.burgler@hetnet.nl
http://blija-hogebeintum.protestantsekerk.net/
mailto:e.jongstra1@upcmail.nl
mailto:binne41blije@hotmail.com


3 

Meditatie 
 

Van 17 tot 24 januari vieren we de Week van gebed voor de eenheid 
2021 met als thema: “#blijf in mijn liefde”. De jaarlijkse gebedsweek is 
oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 
1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week 
lang te laten bidden voor de eenheid. De teksten van de gebedsweek 
worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid 
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Ker-
ken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid.  
Het jaarthema 2021 is ontleend aan Johannes 15 waar Jezus zijn leer-
lingen vertelt over zijn missie: de belangeloze belichaming van Gods 
Liefde in de wereld. Hij noemt zichzelf ‘de ware wijnstok’ waarvan de 
Vader de wijnbouwer is.  
Een rank die vrucht draagt wordt gesnoeid om meer vrucht te gaan 
dragen, dat is de progressieve dynamiek van Gods werk in deze we-
reld door de kracht van de Heilige Geest. Alles wat die dynamiek 
moedwillig dwarsboomt is zonde tegen de Heilige Geest. Na de bestor-
ming van het Capitool in Washington verscheen er online een be-
werkte foto: het Vrijheidsbeeld in New York dat zich de handen voor de 
ogen slaat, een beeld van verontwaardiging over de waanzin van zin-
loos geweld en het oproepen tot haat. Jezus zou zeggen (Joh. 15, 23 
en 25): ‘Wie mij haat, haat de Vader. Ze hebben mij zonder reden ge-
haat’.  
Hier gaat het over de haat tegen alles wat goed, waardevol, schoon, 
goddelijk en rechtvaardig is. Wie zich aan deze haat overgeeft ver-
blindt zichzelf en onttrekt zich aan de Geest van de waarheid, die ge-
tuigt van de God die met overstelpende Liefde zijn schepping omvat en 
bejegent. En dan vervolgt Jezus (Joh 16, 1): ‘Dit alles heb ik tegen jul-
lie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen’. Hij is dichtbij 
zijn eigen gewelddadige dood en bemoedigt zijn vrienden om de mis-
sie van geloof, hoop en liefde koste wat het kost trouw te blijven.  
Die opdracht mag de kerk in woord en daad realiseren en ook ik als in-
dividu, in mijn klein hoekje, in mijn kring van dierbaren en in mijn ziel. 
In dit geloof zijn betekent voor mij ook: ik ben nooit alleen. God omringt 
mij met Heilige Geest, ik doe wat ik kan in woord, daad en gebed, om 
de liefde van God te verwelkomen, en vertrouw erop dat het in goede 
aarde zal vallen.  
Dagelijks zien we talloze voorbeelden van hoe het Koninkrijk moedwil-
lig wordt tegengewerkt. Ik hoop dat we dan Jezus’ bemoediging tot ons 
laten doordringen (Joh 16, 32-33): ‘Er komt een tijd, en die tijd is er al, 
dat jullie uiteengedreven worden, dat ieder zijn eigen weg gaat en mij 
alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik 
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heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar 
te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld 
overwonnen.’ Ik hoop op een goede week van gebed voor eenheid. De 
innerlijke gezindheid die Jezus van ons vraagt vind ik prachtig ver-
klankt in Lied 376 ‘Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’ een mystieke 
tekst uit 1649 ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat we nu in 
coronatijd zo spaarzaam vieren. Het lied vraagt ons de geheimen Gods 
niet te willen verklaren maar aanvaarden. Voor een mooie koorversie, 
google naar: Schmücke dich, o liebe Seele (The Hastings College 
Choir). 
 
Ds. Ulbe Tjallingii 
 

 
 

Tooi je feestelijk mijn ziel 

laat de duistere poel van zonden achter je, 

kom naar het heldere licht 

en begin te stralen; 

want de Heer, vol van heil en genade 

nodigt je heden uit als zijn gast. 

Hij die de hemel kan besturen, 

wil zelf in jou wonen.  

https://www.bing.com/videos/search?q=schm%c3%bccke+dich+o+liebe+seele&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dschm%25c3%25bccke%2bdich%2bo%2bliebe%2bseele%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=7096CF9A7BDBAF00C5777096CF9A7BDBAF00C577&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=schm%c3%bccke+dich+o+liebe+seele&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dschm%25c3%25bccke%2bdich%2bo%2bliebe%2bseele%26FORM%3dHDRSC3&view=detail&mid=7096CF9A7BDBAF00C5777096CF9A7BDBAF00C577&&FORM=VDRVSR


5 

 

Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

In de maanden januari en februari hebben we geen eigen kerk-
diensten u kunt afstemmen op Omrop Fryslân 
 
Zondag 24 januari Tsjerketsjinst Trinitas Heerenveen 
10.00 uur   
 
Zondag 31 januari Tsjerketsjinst Trinitas Heerenveen 
10.00 uur  ds. D. Van Houten 
 
Zondag 7 februari Tsjerketsjinst Krústsjerke Burgum 
10.00 uur   
 
Zondag 14 februari Tsjerketsjinst Krústsjerke Burgum 
10.00 uur  of eigen tsjinst om 09.30 uur 
 
Zondag 21 februari Tsjerketsjinst Krústsjerke Burgum 
10.00 uur   
 
Zondag 28 februari Tsjerketsjinst Krústsjerke Burgum 
10.00 uur  of eigen dienst om 09.30 uur 
   Gezamenlijke dienst 
 
Oecumenisch Leesrooster 
 

24 jan 3e na Epifanie 1Sam 3, 1-10; Marcus 1, 14-20 groen 

31 jan 4e na Epifanie Deut 18, 15-20; Marcus 1, 21-28 groen 

7 febr 5e na Epifanie 2Kon 4, 18-21; Marcus 1, 29-39 groen 

14 febr  6e na Epifanie 2Kon 5, 1-3,9-15b; Marcus 1, 40-45 groen 

17 febr  Aswoensdag Jes 58, 1-10; Matt 6, 1-6,16-21  

21 febr  1e 40dagentijd Gen 9, 8-17; Marcus 1, 12-15 paars 

28 febr  2e 40dagentijd 1Kon 19, 9-18; Marcus 9, 2-10 paars 

7 maart 3e 40dagentijd Ex 20, 1-17; Joh 2, 13-22(25) paars 

10 maart Biddag Pred 3, 1-13; Marcus 4, 1-9 paars 

14 maart 4e 40dagentijd Jozua 4, 19-5, 10-12; Joh 6, 4-15 paars 

21 maart 5e 40dagentijd Jer 31, 31-34;Joh 12, 20-33 paars 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 

 
Zondag 24 jan Fryske tsjinst 
11.00 uur Ds. B. Keizer, Oostrum 
 Collecten: 1e Missionair 
 werk; 2e Jeugd 

  
Zondag 31 jan  

11.00 uur Ds J.J.Th. Meijer, Bennekom 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 

 
Zondag 7 feb  

11.00 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten:1e Kerk; 2e Zending;  
 
Zondag 14 feb  

11.00 uur Ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar 
 Collecten: 1e Diakonie; 2e Kerk 

 
Zondag 21 feb  

11.00 uur Dhr. J. Helfferich, Hallum 
 Collecten: Werelddiakonaat; 2e Kerk 

 
Zondag 28 feb Gez. dienst Herv Kerk 

09.30 uur eigen liturgie 
 Collecten: diakonie en kerk 

 
Zondag 7 mrt  

11.00 uur ds. P. Beintema, Dokkum 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Zending 

 
Zondag 14 mrt biddag voor gewas en arbeid  

11.00 uur Ds. K. de Gier, Dokkum  
 Collecten: Werelddiakonaat; 2e Kerk 

  



7 

Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

 
Jannewaris 2021, in nij jier is begûn. In nij jier dat ynset mei mear sa-

ken dy’t net meie as dingen dy’t wol meie. Earst even werom nei 

desimber 2020. Yn de wike foar krysttiid hawwe wy in blom brocht by 

de âlderen yn ús gemeente. Dat waard tige op priis steld. Yn Foswert 

mochten wy de blommen by de baly ôfjaan mei in kaart dêr’t se hinne 

moasten. Mar wy tinke wol oan ús gemeenteleden en hoopje dat wy 

harren ynkoarten wer opsykje meie. De blom is in ljochtpuntsje yn 

dizze drege tiid.  

De krystnacht hawwe wy digitaal fierd, raar mar it koe net oars. Wy 

hoopje dat dat oars kin yn desimber 2021. Dan werom nei hjoed, wat 

minder waar mar ik haw al even te kuierjen west. Underweis stie der in 

wite riger by de sleatswâl te fiskjen. De natoer lit him geregeld sjen, fer-

line wike kaam ik 6 reeën foarby. Fan sneon op snein waarden wy fer-

rast mei in lyts bytsje snie, ik bin nachts noch even in lyts blokje om 

west, de oare moarns wie it samar wer fuort.  

Tsjinsten wurde der dizze moanne en ek febrewaris sil wol nuodlik 

wurde net hâlden. Lokkich hat Omrop Fryslân de tsjinsten oanhâlden, 

allinne binne wy no ferhuze nei Trinitas yn It Hearrenfean. In moderne 

tsjerke mei in hiel oare útstraling, mar ek hjir foldocht it my goed. 

Bysûnder is de kears fan ferbining dy’t alle sneinen baarnd en yn fe-

brewaris mei fierder giet nei Burgum. Ferbining is wol nedich ek no’t wy 

elkoar minder treffe, wy binne foarsichtich yn de koroanatiid. It kin jo 

samar oerkomme, yn Blije binne ek al in tal minsken dy’t it hawwe of 

hân hawwe. Sterkte foar elkenien, bliuw sûn! Fertrouwen is in wichtich 

wurd, wy hearre dat ek yn ien fan de lieten snein yn Prelude: Stel mijn 

vertrouwen op de Heer mijn God. Hjirûnder dizze kear lied 215 Ont-

waak, o mens de dag breekt aan.  
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Lied 215 

 
Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wondren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door 's Geestes doop. 
 

Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 

 
Wie van zich afziet naar God toe, 

loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 

 
Houd dan de hemel in het oog, 

maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 

ziet gij een bovenaardse glans. 
 

De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 

Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daaglijks nader ons tot God. 

 
Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag.  
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Eindejaarscollecte 
De eindejaarscollecte heeft het mooie bedrag van € 585,00 opge-
bracht. 
Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank hiervoor. 
 
Dizze komt tegoede oan ús gemeente. Foar elk in hertlike groet yn 
dizze tiid. De leafde fan de Hear giet mei ús ûnderweis en jout ferbi-
ning! 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 

 


