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Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 
Predikant :  ds. Karel van Wijngaarden; Stasjonswei 20, 9151 JN  Holwerd 

  Tel.: 06-33667781  dskarel@outlook.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 6 febr. 2023 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

Redactie: Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com 
Kopij inleveren vóór zaterdag 4 febr. 2023 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie  
 
Verlosser voor Losers  
“Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden”. 
 Matteus 1: 21 
“Vandaag is voor jullie een redder geboren …” Lukas 2: 11  
De naam Jezus komt in en buiten de kerk vaak voorbij. Als ik als scheidsrech-
ter een voetbalwedstrijd in goede banen probeer te leiden of ik sta als suppor-
ter langs de kant, dan komt de naam ‘Jezus’ of ‘Jezus Christus!’ regelmatig 
voorbij. Zo nu en dan kan ik het niet laten iets te zeggen als: “Hé, je kunt het 
mijn vriend Jezus niet kwalijk nemen als jíj de bal niet goed raakt!” Maar wat 
betekent de naam Jezus eigenlijk? En hebben wij zo iemand nog nodig ?  
Jezus komt van het Hebreeuws Jesjua, dat zoiets betekent als ‘redding, ver-
lossing, bevrijding’. De profeet Jesaja gebruikt het regelmatig. Als ik op debij-
bel.nl het woord ‘Verlosser’ intyp en ik selecteer de NBG-vertaling van ’51, 
dan krijg ik maar liefst 34 hits waarvan 16 bij Jesaja. Doe ik dat met de 
Nieuwe Bijbelvertaling dan zijn het er 0 want ‘jesjua’ is daar vertaald met “Be-
vrijder”. Dat is begrijpelijk in een tijd waarin mensen meer op hebben met ‘vrij-
heid’, (‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’) dan met ‘Verlossing’ (of het 
moet om een bevalling gaan: daar is een ‘verloskundige’ nog wel gewenst). 
Maar ik weet niet of het woord ‘Bevrijder’ wel de lading dekt van wie Jezus 
voor ons mensen wil zijn. Ik aarzel; en die aarzeling zit diep. Ik weet namelijk 
niet of het magische woord ‘vrijheid’ zijn beloften waar kan maken voor men-
sen in deze tijd. Immers, hoewel we veel meer vrijheden en rechten hebben, 
zijn veel mensen er niet gelukkiger op geworden!  
Regelmatig spelen mij de woorden uit de berijming van Psalm 98 door het 
hoofd: “Loof God de Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht”. 
En dat zijn geen twee verschillende dingen; ‘bevrijdend heil’ en ‘bindend recht’ 
– Nee, het is één en dezelfde zaak. Juist door regels en door jezelf grenzen te 
stellen, door jezelf te binden en van (keuze)vrijheden (opties) af te zien, word 
je vrij. De (post)moderne mens kan dan wel zeggen: ik heb geen verlossing; 
geen vergeving en geen redding nodig. Ik red mij zelf wel; leve de  
zelfredzaamheid! Maar meer en meer zie ik dat het niet waar is.  
Juist vandaag (1 december) kwam het Trimbos (dat onderzoek doet naar de 
mentale gezondheid) met een uitslag dat 1 op de 4 mensen met psychische 
problemen kampt. Onder jongvolwassenen/studenten zit dat zelfs op 40%. Als 
verklaring voert het Trimbos Instituut de prestatiedruk en de individualisering 
aan. Je moet als jong (mens) zo veel! Vroeger kregen wij thuis zo nu en dan 
te horen: “De wrâld is roech, en dy’t him net rêde kin is sloech”.  
Toen ik jong was kon dat, dat je op die manier uitgedaagd/gestimuleerd werd, 
maar of het zo ook in in onze tijd nog kan ? Om al die jongeren (maar ook ou-
deren), die het met zelfredzaamheid niet redden af te doen als ‘sloech’ gaat te 
ver; ze voelen zichzelf vaak al losers. Wat anderen wel lukt, lukt mij niet !! Het 
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kon wel eens zijn dat we in een wereld, waar je als individu van alles moet: je 
eigen plek ‘veroveren’; jezelf bewijzen, jezelf op de kaart zetten (en lukt dat 
niet, dan ben je een ‘loser’) – het zou kunnen dat juist vrije mensen weer een 
Verlosser nodig hebben. De ‘losers’ in de moderne “Survival of the fittest” – 
zulke ‘losers’ (wat ze in mijn ogen dus niet zijn !) wens ik geen ‘Bevrijder’ toe 
maar een ‘Verlosser’. Iemand die jou VERLOST van al die druk en al dat moe-
ten.  
Jezus hoor ík in elk geval zeggen: “Kom bij Mij als je vermoeid en belast bent; 
bij Mij mag je tot rust komen”. Jezus hoor ik zeggen: je mag er zijn als een 
schaap; een kuddedier, binnen de lichtkring van mensen die zich bij mij veilig, 
geborgen, gekend en bemind weten. Kom maar bij Mij, jij die het met zelfred-
zaamheid alleen niet redt. Kom tot rust. Ik heb in mensen, ook in jou een wel-
behagen. Ik vind je OK, ook als je niet helemaal OK bent. Ik weet je te vinden, 
ook als je zelf de weg kwijt bent. Voor hen die het stempel LOSER opgedrukt 
krijgen wil ik een VERLOSSER zijn. Voor jou is HEDEN in deze postmoderne 
tijd de Heiland geboren. 
 
Ds. A. Elverdink 

 
 
 

 
 

Schepping en Verlossing  
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

Zondag 11 dec  Nicolaaskerk Blije, viering HA, koffiedrinken  
09.30 uur    Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden, Holwerd 
 
Sneon 24 des   FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
21.00 oere   Dûmny Ellert Jongstra, Snits 
 
Zaterdag 24 dec De Haven Blije, Kerstnachtviering 
21.00 uur    Ds. E.R. de Braak en Ds. A. Elverdink 
     Gezamenlijke viering in Blije 
 
Zondag 25 dec Dienst in Doopsgezinde kerk te Holwerd 
10.00 uur   Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden, Holwerd 
    m.m.v. Willibrorduskoor 
 
Sneon 31 des   FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
19.00 oere   Dûmny J. van der Meer, Akkrum 
 
Zaterdag 31 dec Nicolaaskerk Blije, oudejaarsdienst 
19.30 uur           Ds. D. Schreurs, Hegebeintum (gez) 
 
Zondag 15 jan  Triodienst in Doopsgezinde Kerk te Holwerd 
09.30 uur   Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden, Holwerd HA 
 
Zondag 29 jan  Nicolaaskerk Blije, koffiedrinken na de dienst 
09.30 uur   Ds. R. Workel, Holwerd 
 
Snein 5 feb   FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
09.30 oere   Dûmny P. Beintema, Dokkum 
 
Oecumenisch Leesrooster 
11 dec 3e advent Jes 35, 1-10; Mat 11, 2-11                   paars  

18 dec 4e advent Jes 7, 10-17; Mat 1, 18-25                   paars 

24 dec kerstnacht Jes 8, 23- 9, 7; Luc 2, 1-20                  wit  

25 dec kerst Jes 52, 7-10; Joh 1, 1-14                     wit 

31 dec oudjaar Jes 51, 1-6; Luc 12, 35-40                   wit 

1 jan 1e van epifanie Num 6, 22-27; Luc 2, 21                      wit 

8 jan 2e van epifanie Jes 60, 1-6; Mat 2, 1-12                       groen 

15 jan 3e van epifanie Jes 62, 1-5; Joh 2, 1-11                       groen 

22 jan 4e van epifanie Jes 49, 1-7; Mat 4, 12-22                     groen 

29 jan 5e van epifanie Sef 2, 3; Mat 5, 1-12                            groen 

5 feb 6e van epifanie Jes 43, 9-12; Mat 5, 13-16                   groen  
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
 
Zondag 11 dec 3e advent    De Haven 
11.00 uur ds A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten: 1e Zending; 2e Kerk 
 Bernetsjerke 
 
Zondag 18 dec 4e advent   In GKV 
11.00 uur Ds. G. Timmer, Burdaard 
 Collecten: 1e Zending; 2e Kerk 
 Bernetsjerke 
 
Zat. 24 dec. Kerstnachtviering Gezamenlijk 3 kerken in De Haven 
21.00 uur ds. E. de Braak en ds. A. Elverdink 
 Collecte: Noodhulp Oekraine 
 
Zondag 25 dec. Berne Krystfeest  in GKV    10.45 koffie/thee/ranja 
11.15 uur Bernetsjerke 
 Collecte:  Kinderen in de knel 
 
Zat.  31 dec. gezamenlijke oudjaarsviering in de Nicolaaskerk  
19.30 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum; Collecte: Diaconie 
 
Zondag 1 jan. nieuwjaarsdag  De Haven;  10.00 uur koffiedrinken 
11.00 uur ds. A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Zending 
  
Zondag 8 jan. Fryske tsjinst    in GKV 
11.00 uur ds. B. Keizer, Oostrum   
 Collecten: 1e Diakonie; 2e Kerk 
 
Zondag 15 jan. in GKV 
11.00 uur ds. L. Adema, Metslawier 
 Collecten: 1e Zending; 2e Kerk 
 
Zondag 22 jan. in De Haven 
11.00 uur ds. J. Bakker, Stiens 
 Collecten: 1e Kerk; Miss. Werk 
 
Zondag 29 jan. in GKV 
11.00 uur ds. K. de Gier, Dokkum 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
 
Zondag 5 febr. viering Heilig Avondmaal,  De Haven;   Bernetsjerke 
11.00 uur ds A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten: 1e Avondmaal; 2e Werelddiakonaat; 3e Interieur 
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

 

Desimber, alwer de lêste moanne fan it jier 2022. It binne echt de donkere  

dagen, somtiden skier en griis, dan wer in glimke fan de sinne. Ek de koroana 

binne wy noch net kwyt. De gemeentemiddei pland yn novimber koe der net 

om trochgean. Der komt noch in nije datum. Fanwegen de drokke tiid sil it wol 

jannewaris wurde. Dat betsjut ek dat wy dan besykje sille om offisjeel ôfskie te 

nimmen fan dûmny Tjallingii. Hy wie foar ús gemeente jierrenlang pastor. De 

Stichting Alde Fryske tsjerken is mei in nije berekkening kaam. Wy sille dat 

neier besjen en beprate. Op 20 novimber wie de lêste snein fan it tsjerklik jier. 

Dizze tsjinst hawwe wy hâlden yn de Doopsgezinde tsjerke fan Holwert. It wie 

in triotsjinst. It binne altyd bysûndere mominten foar de neisten, mar ek foar de 

gemeenteleden dy’t in namme neame fan in neiste of in goeie kunde. In  

respektfolle tsjinst. No sitte wy yn de tiid fan advint. Sels wie ik ôfrûne snein  

yn Hegebeintum by in Fryske tsjinst fan dûmny Van der Meer fan Akkrum. 

Kommende snein sille wy it Hillich Nachtmiel fiere, foargonger is ús eigen 

dûmny Karel van Wijngaarden. Ofrûne wike wie ek de tredde jûn fan de earste 

kursus searje. De lêste jûn is op woansdei 14 desimber yn de konsistoarje fan 

de Doopsgezinde gemeente. De ferfolchkurus set yn jannewaris útein. Wy 

hawwe ek wat jild krigen om te brûken foar it ûnderhâld fan de tsjerke, hjirby 

tinke wy oan it skilderwurk binnendoar. Hjir binne de earste plannen foar 

makke. Fierder hawwe wy mei de trije tsjerken yn Blije wer praat en in opset 

makke foar in krystnachtfiering op 24 desimber. Utnûging fine jimme yn dit 

krantsje en dy komt ek by de doarren lâns. It Jier 2022 slute wy op 31 desim-

ber ôf mei in mienskiplike tsjinst mei De Haven yn de Nicolaastsjerke. Dan 

stiet 2023 op de drompel fan begjinnen, ik winskje elkenien lok en seine yn it 

nije jier! 

 

Binne 

 

Dizze kear in advintsliet, tiid fan hoopjen, as elk fan ús dat in lyts bytsje besi-

ket dan docht dat de wrâld al goed. En de wrâld en de minsken kinne dat wol 

brûke. It wurdt liet 446: Binn’ Jo de hope fan ’e wrâld.  

 

Binn’Jo de hope fan de wrâld,  

it heil dêr’t wy nei smachtsje,  

ús rêding út it wreed bewâld?  

Of moatte wy ta ús behâld  

in oarenien ferwachtsje? 
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De blinen sjogge en lammen gean, 

de dôve heard myn stimme; 

oan earmen wurdt ferlossing bean. 

Ja sillich, dy’t dit heil ferstean 

en dy’t gjin oanstjit nimme. 

 

Binn’ Jo it dêr’t fan sprutsen is 

al yn in fier ferline? 

Hoe meitsje Jo ús sielen wis, 

dat wy yn minskeheugenis  

Jo ljochte spoaren fine? 

 

Ha jim de hoop al hast ferlern, 

is it dien mei jimme langjen? 

Kom hjir en wol myn oardiel sjen: 

it heil, de frijheid foar Gods bern 

mei’ jim fergees ûntfange. 

 

O kom dan, hope fan de wrâld,  

Jo, iennichst heil fan de ierde!  

Hear, wês ús hoop en ús behâld,  

wol troch jo keninklik bewâld  

ús ta inoarren liede! 

 

 

Oudejaarscollecte 
 

Zoals gewoonlijk ontvangt u bij het laatste kerkblad van het jaar een envelop 

voor de oudejaarscollecte. Deze collecte komt geheel ten goede aan het eigen 

gemeentewerk. De envelop wordt weer bij u opgehaald.  

De opbrengst van de collecte voor het kerkblad is € 511,00. Hartelijk dank 

hiervoor. 

 

De kerkrentmeesters  
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Cursus – Bouwstenen voor je geloof  
De afgelopen drie maanden zijn we vier 
avonden bij elkaar geweest om kennis 
te maken met hoe de kerk begon en 
zich ontwikkelde. Het was even wennen. 
Onze eigen ervaringen, gewoontes en 
tradities - vaak opgedaan in ons leven - 
moesten we even loslaten. Er kwam 
veel informatie op ons af, soms mis-
schien wel te veel. En we dachten er 
zelf over na, bespraken die met elkaar 
en we luisterden naar wat de dominee te 
vertellen had, met al die dia’s die hij had gemaakt inclusief de videofragmenten over 
belangrijke gebeurtenissen in 2000 jaar christendom. Het was best veel en we waren 
onder de indruk. We beseften: zij stonden er niet alleen voor en wij ook niet. Wij bou-
wen verder aan hetzelfde bouwwerk waar zij ook aan bouwde. Het bouwwerk: de 
kerk. De vraag die daarbij ontstond was: maar hoe kunnen we nu verder bouwen? 

Vanaf januari willen we verder gaan in dit spoor. Na deze kennismaking is er mis-
schien ook wel de vraag ontstaan naar die bouwstenen. De bouwstenen van het ge-
loof. Wat gaven de christenen in al die eeuwen houvast en wat kunnen we hiervan le-
ren? Wat zijn nu die bouwstenen van ons geloof? Welke rol speelt de Bijbel hierin en 
hoe lees je dit meest geliefde boek allertijden. De monniken lazen de Bijbel al bid-
dend. Waar leren we eigenlijk dat bidden? Wat is de functie van het gebed en hoe bid 
je eigenlijk tot God? Kun je ook tot Jezus of de heilige Geest bidden?   
Het is altijd boeiend om met elkaar te spreken over God. Om uitgelegd te krijgen hoe 
je om kan gaan met geloof, God, Jezus en de heilige Geest. Over wat er allemaal te 
vertellen is over hoe je de Bijbel kunt lezen en welke handvatten er zijn om hier zelf 
ook mee uit te voeten te kunnen. Uiteindelijk gaat het over je eigen weg, jouw leven 
met God door het leven. Daar is geen vast protocol voor en die is nooit hetzelfde als 
een ander.   

Voor wie is de cursus? De cursus is voor iedereen ongeacht de kerkelijke achter-
grond, of je nu al jaren in de kerk komt of daar nog nooit bent geweest. 

Net als de kennismakingscursus wordt deze cursus ‘bouwstenen voor je geloof’ gege-
ven door ds. Karel van Wijngaarden. Op inspirerende en interactieve wijze behandelt 
hij deze onderwerpen.  

De avonden staan gepland op 11 januari, 25 januari, 15 februari en 8 maart 2023. De 
avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. Van harte welkom!  

 06-33667781       dskarel@outlook.com 

 
Ds. Karel van Wijngaarden 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hierbij nodigen wij u uit  
voor het bijwonen van de kerstnachtviering op 

zaterdag 24 december 2022 om 21.00 uur  
in De Haven. 

 
 
Het thema van deze dienst is: Wordt het lichter? 
          
     

 
 
 
Voorgangers: ds. E.R. de Braak en ds. A. Elverdink 
De collecte is bestemd voor:  noodhulp Oekraïne 
 

Iedereen is van harte welkom 
 

Namens de drie kerkelijke gemeenten van Blija e.o. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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De tsjerkerieden fan de beide tsjerken winskje jimme  
seinige Krystdagen en in moai, sûn en waarm 2023 ta 


