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Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 
Pastoraat : ds. U. Tjallingii Eilânswei 20, 8854 AV Oosterbierum 

 tel. 0518-419941 orgelspel@hotmail.com 

 

Preses: Binne Reitsma J. Doornbosstrjitte 14, 9171 LP Blije 

 tel. 562707 binne41blije@hotmail.com 

 

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: nicolaaskerkblije@hotmail.com 

 dhr. E. Jongstra – tel. 06-30917603 

 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 30 mei 2022 

 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

Redactie: Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com 
Kopij inleveren vóór zaterdag 28 mei 2022 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie  
 

SIRE:  
“De dood.  
Praat erover,  
niet eroverheen” 
 
Deze weken vraagt de Stich-
ting Ideële Reclame aandacht 
voor hoe wij in onze maat-
schappij om-gaan met de 
dood. Dat wij die vaak weg-
drukken, er niet over kunnen of durven praten. Op radio en TV komen spotjes voorbij 
die door sommigen best als confronterend ervaren kunnen worden. 
Opmerkelijk in de verschillende spotjes is hoe weinig mensen voor wie de dood dicht-
bij komt of gekomen is zelf aan het woord komen. Het is vooral de omgeving die veel 
zegt. In  de spotjes blijkt onze grote verlegenheid om over de dood te praten. We lopen 
vaak weg voor de pijn die het onderwerp oproept. Een gemiste kans (!) om de ander 
zijn of haar hart te laten luchten of om samen te praten over hoe en wat als straks het 
einde komt. 
  Rond de spotjes van SIRE las ik over een jonge meid die ongeneeslijk ziek is en bang 
voor wat er gaat komen; voor de pijn, het afscheid; bang ook dat er straks niks is. 
“Waar blijf ik ?” Haar moeder legt haar uit “dat niemand weet wat er komt. En dat het 
haar dus helemaal vrij staat om het voor zichzelf in te kleuren”. Ik bleef haken bij de 
woorden “helemaal vrij het voor zichzelf in te kleuren”. Want stel dat ik in een grote 
vreemde stad, waar ik de taal niet spreek, zonder een cent op zak, mij maar moet zien 
te redden … Dat voelt alles behalve ‘vrij’. Het voelt als ‘aan je lot overgelaten; op jezelf 
terug geworpen’. Red je er maar mee’.  
  In de evangeliën spreekt Jezus meerdere keren over zijn naderende dood. Tot drie 
keer toe kondigt hij zijn lijden en sterven aan. Ook dan zijn de leerlingen trouwens in 
verlegenheid en willen het onderwerp wegduwen; er liever niet over praten. Maar Je-
zus neemt de regie. Hij heeft geworsteld met zijn levenseinde (“Laat deze beker mij 
voorbijgaan!”). Maar hij heeft zich ook in vertrouwen aan God overgeven (“Vader in 
uw handen beveel ik mijn geest”). De Schepper die ons het leven gaf – we mogen het 
leven eenmaal ook in zijn hand teruggeven.   
 En Jezus laat ons niet “helemaal vrij om het zelf in te kleuren”. Nee, hij reikt al dingen 
aan voor “Een land, waarin je de weg niet kent” (titel van een boekje van Carel ter 
Linden over rouwverwerking). Jezus heeft het over thuiskomen in een Vaderhuis (Joh. 
14) waar plek is voor velen. Ook geeft Jezus aan “na 3 dagen zal ik opstaan uit de 
dood”.  
  Als Jezus over de dood spreekt, praat hij niet ‘eroverheen’. Wel spreekt hij over hoop 
die we mogen hebben tot over de dood heen. Na het donker en de ijzige stilte van 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag breekt het licht van de Paasmorgen door. 
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  Het evangelie laat ons niet zwemmen in het onwisse diepe water van dood en ver-
driet, maar reikt een anker van hoop aan: “Na drie dagen zal Ik opstaan”. Ook die hoop 
en dat vooruitzicht kan misschien helpen het gesprek samen aan te gaan. 
De kerk reikt ons bovendien een rijke schat aan liederen aan, die ons in gesprekken, 
maar ook in onze persoonlijke gedachten kunnen helpen: 

- Iemand als Paul Gerhardt zegt in het lied “O Hoofd vol bloed en wonden” NLB 
576:  

 “Ik volg U zonder vrezen, wanneer ik sterven moet”.  

- Dietrich Bonhoeffer (NLB 511: 7) wist zich “In goede machten liefderijk gebor-
gen”.  

- Zelf vind ik psalm 90 een hele mooie: “Geslachten gaan, geslachten zullen ko-
men,  
wij zijn in uw ontferming opgenomen”.  

         
          ds. A. Elverdink 
 

 

 

 

Het licht van Pasen 

Wanneer de paaskaarsen branden, is dat een prachtig gezicht. 
Want dan zie je iedereen, als in een zee van licht. 

Ik denk dan, zo moest het altijd zijn: 
een zee van licht waar je ook gaat, en nergens donkere pijn. 

Het licht van Jezus in de straat, op school, op elk plein. 
In alle steden, klein en groot, zou het dan vrede zijn! 

De grote vraag dus, waar het om gaat, ontwijken heeft geen zin, 
hoe krijgen we dit zuivere licht, de hele wereld in? 

Hoe wandelt het naar stad en land, naar mensen groot en klein. 
Hoe wandelt het de huizen in, om er voorgoed te zijn? 
Ik heb er over nagedacht, en heb mijn antwoord klaar, 

het licht komt er door jou en mij, wij zijn die wandelaar. 
 

De Paaskaars brandt, het licht van Pasen schijnt. 
Het is aan ons te zorgen dat dit licht nooit meer verdwijnt. 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

 

Snein 03 apr FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
09.30 oere dûmny Liuwe Westra, Lollum 
 
Wite tongersdei 14 apr FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
19.30 oere dûmny B.G. keizer / Hillich Nachtmiel 
 
Zondag 24 apr Nicolaaskerk, koffiedrinken na de dienst 
09.30 uur da. J. van Dijken, Hallum 
 
Snein 01 maa FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
09.30 oere dûmny Ulbe Tjallingii, Easterbierrum 
 
Zondag 15 mei Nicolaaskerk, koffiedrinken na de dienst 
09.30 uur ds. B.G. Keizer, Oostrum 
 
Zondag 29 mei Nicolaaskerk, gez. dienst met koffiedrinken 
09.30 uur da. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk 
 
Snein 5 juny FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
09.30 oere dûmny Warner Veltman, Ingwierrum 
 
Oecumenisch Leesrooster 
   
03 apr  5e 40-dagentijd  Jes 58, 7-10; Luc 20, 9-19  paars 
10 apr  6e 40-dagentijd  Jes 50, 4-7; Luc 22, 1-23,56  rood 
14 apr  witte donderdag  Joh 13, 1-15; Mat 26, 30-46a  wit 
17 apr  1e van Pasen   Jes 51, 9-11; Joh 20, 1-18  wit 
24 apr  2e van Pasen   Gen 28, 10-22; Luc 24, 13-34  wit 
1 mei  3e van Pasen   Jer 32, 36-41; Luc 24, 35-48  wit 
8 mei  4e van Pasen   Num 27, 12-23; Joh 10, 22-30  wit 
15 mei  5e van Pasen   Deut 6, 1-9; Joh 13, 31-35  wit 
22 mei  6e van pasen   Joël 2, 21-27; Joh 14, 23-29  wit 
26 mei  Hemelvaart   2 Kon 2, 1-15; Luc 24, 49-53  wit 
29 mei  7e van Pasen   1 Sam 12, 19b-24; Joh 14, 15-21 wit 
5 juni  Pinksteren   Joël 3, 1-5; Joh 20, 19-23  rood 
12 juni  Trinitatis   Spr 8, 22-31; Joh 3, 1-16  wit 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
 
Zondag 3 april. Dienst in Foswert 
10.00 uur mw. A. Hoekstra-Rondaan 
 Collecte:  Oekraine 
Graag even helpen met ophalen bewoners 
 
Zondag 10 april  
11.00 uur dhr. J. Helfferich; Ouwesyl  
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
 
Vrij. 15 april. Goede Vrijdag 
19.30 uur eigen invulling 
  
 
Zondag 17 april. Pasen 
11.00 uur ds. A. Elverdink; Eastermar   
 Collecten: 1e Werelddiak. Libanon; 2e Kerk  
 
Zondag 24 april  
11.00 uur ds. P. Dijkstra; Grou 
 Collecten: 1e Zending; 2e Kerk 
 
Zondag 1 mei  
11.00 uur ds. E. van der Veer; Ferwert 
 Collecten: 1e Diakonie; 2e Kerk 
 
Zondag 8 mei 10.00 uur koffiedrinken 
11.00 uur ds. J.J.Th. Meijer; Bennekom 
 Collecten: 1e KiA noodhulp Nigeria; 2e Kerk 
 
Zondag 15 mei  
11.00 uur Ds. E. van der Veer; Ferwert 
 Collecten: 1e  Kerk; 2e Onderhoud   
 
Zondag 22 mei 
11.00 uur Ds. J. Bakker; Stiens 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Zending 
 
Dond. 26 mei Hemelvaartsdag 
10.00 uur leesdienst 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Orgel 
 
Zondag 29 mei Gezamenlijke dienst Nicolaaskerk 
09.30 uur   
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

 

De earste trije moanne fan 2022 binne al wer om, de maitiid is úteinset. 
De titelroazen, dochs it teken fan Peaske, bloeie omraak yn de tún, de 
berm en de parken, prachtich. De earste maitiidsdagen is it prachtich 
waar mei in protte sinne. Lokkich binne de beheinings hast allegearre 
wer foarby, al binne de minsken noch wol wat foarsichtich en dat is be-
gryplik. 
Op 4 maart is ferstoarn frou Antje Westerhuis-Wiersma fan Hijum. Sy 
mocht noch graach ús krantsje lêze, sy wie in suster fan Piet Wiersma 
en sy is yn Hegebeintum, har berteplak, op it hôf kommen. Op 17 
maart hawwe wy wer in tsjerkeriedsgearkomste hâlden yn de konsis-
toarje fan de Nicolaastsjerke. Nei de iepening folgen de notulen fan de 
gearkomste fan 12 juny 2021. By de ynkommen stikken sitte in pear 
mutaasjerapporten, nijs fan Kerken in Actie en in tal krantsjes foar de 
lêsmap. Us pastor dûmny Ulbe Tjallingii hat wer in tal besites fersoarge 
en giet op 1 maaie foar yn in Fryske tsjinst yn Hegebeintum. Wy 
besjogge de begrutting fan diakony en tsjerkrintmasters 2022. Op 7 
maaie sil der in konsert jûn wurde yn de Nicolaastsjerke troch Hanneke 
Evink sang en akkordeonist Juul Beerda, de útnûging stiet ek yn it 
Tsjerkenijs. Op wite tongersdei sil it Hillich Nachtmiel fierd wurde yn 
Hegebeintum, foargonger is dan dûmny Keizer. Op 12 juny is der 
moarns in tinttsjinst en middeis sil de yntrede plakfine fan dûmny 
K.F.A.W. van Wijngaarden yn de Doopsgezinde tsjerke fan Holwert. 
Der sil ek wer oerlis folgje mei de Stichting Alde Fryske tsjerken. Ek yn 
de simmer fan 2022 is der tsjerkepaad kombinearre mei oargeldagen 
yn de Nicolaastsjerke. Troch de oarloch tusken Ruslân en de Ukraïne 
komme der in protte flechtelingen nei Nederlân út de Ukraïne, ek yn 
Blije binne al in oantal. As tsjerke wurde wy frege om immen ôf te fur-
digjen foar de wurkgroep Oekraïne, Ymkje sil der hinne. Wy hawwe 
ôfrûne wike al in earste brief yn de bus krigen fan de wurkgroep. As wy 
yn aksje komme moatte dan hearre wy dat wol. 
Op woansdei 30 maart is de jiergearkomste fan it FOW Hegebeintum, 
elk is hjir wolkom. Sprekker op dizze jûn sil wêze de hear Terluin fan 
Beetstersweach. Hy sil wat fertelle oer de roubuorden dy’t yn it tsjerkje 
fan Hegebeintum hingje. It begjint om 20.00 oere yn it lokaal op de 
terp. Yn dit krantsje fine jimme de slúf om in bydrage foar de Peas-
kekollekte. De folgjende tsjerkeriedsgearkomste sil wêze op 25 april. 
In liet om mei ôf te sluten yn dizze tiid foar Peaske: 
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Liet 536: 
 
Wat yn ’e skriften oer ús opskreaun is  
sill’ Jo folbringe dizze fjirtich dagen, 
de tsien geboaden en de fjirtich slaggen,  
dit hiele libben dat gjin libben is. 
 
Gods skepping dy’t gjin minske ûntslute koe ûntslute Jo,  
Jo iepenje ús eagen. 
O Davids soan, dat Jo ús swakkens seagen,  
fan ’t ynlik fjoer bleau inkeld jiske oer. 
 
Jezus, de flam fan jo oanwêzichheid  
sil yn ús hert in freugdefjoer ûntstekke 
Jo wiene ús nei, Jo sille ús net ûntbrekke,  
Jo hegepryster yn der ivichheid. 
 
Jo ûnderhâlde it fjoer fan ús bestean,  
fan Jo ha wy it libbensbrea ûntfongen. 
Ús is in lofliet jûn om bliid te sjongen,  
Jo woll’ foar ús de wei fan ’t offer gean. 

 
Binne 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 

Tsjerkepaad 2022 
 
Yn de simmermoannen dogge wy wer mei oan it Tsjerkepaad. De 
Nicolaastsjerke sil iepen wêze op de folgjende sneonen: 9 july, 30 
july, 13 augustus en 27 augustus. De iepeningstiden binne fan 
13.00 oere o.e.m. 17.00 oere. Ek dizze kear sil der wer in ekspo-
sysje te sjen wêze. Sybrich Hellema lit in tal fan har skilderijen 
sjen. Sy wennet op Farebuorren. Dêrnjonken komme der alle ke-
aren in tal oargelisten dy’t mei dogge oan de oargeldagen. Ek 
kinne jo lykas oare jierren in bakje kofje of tee krije. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Concert 
 

Hanneke Evink, zang en Juul Beerda, accordeonist 
verzorgen het programma met Mauthausenliederen. 

Vóór de uitvoering zal Christine Millet vertellen over het werk 
van de Duits-Joodse kunstenares Charlotte Salomon, 

omgebracht in Auschwitz. Haar schilderijen van de gouaches 
zullen op de beamer van de kerk vertoond worden. 

 
 

Wanneer? 7 mei 2022 
                 Waar?        Nicolaaskerk te Blije 

   Aanvang? 15.00 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


