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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 1 aug. 2022 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

Redactie: Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com 
Kopij inleveren vóór zaterdag 30 juli 2022 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie  
 

Meditatie: vrijheid en het goede 

Als ik dit schrijf staan de verhuisdozen om mij heen. Na zes jaar wonen en werken in 
Oosterbierum en Wijnaldum verhuis ik in juni naar mijn volgende gemeente: P.G. Bit-
gum e.o..  
Bij mijn afscheid in de Sint Joris Tsjerke Easterbierrum zal ik preken over de trouwtekst 
van mijn ouders, Romeinen 8, 28: ‘Wij weten dat voor wie God liefhebben alles bij-
draagt aan het goede.’ Het betekent voor mij niet dat alles altijd ten goede kan of zal 
keren, want er is zoveel zorg en verdriet waar we bij tijden onze handen aan vol heb-
ben. Het betekent voor mij wel dat alles wat ik doe uit liefde voor God en voor het le-
ven een hele belangrijke bijdrage is aan het goede en aan het goede leven.  
Zo treffend en gevoelig verwoord in het lied ‘Grijp toch de kansen’ (Joh. de Heer 166): 
“Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard’ en zal blijven be-
staan.”  
Ik hoop nog vele jaren in goede gezondheid op diverse plekken pastor en ook musicus 
te mogen zijn. Wetend van oorlog en onderdrukking in de wereld besef ik zo terdege 
hoe bijzonder het is dat we dit in vrijheid kunnen doen en dat we in een samenleving 
leven die kleurrijk en veelzijdig en inclusief is ingericht. In beginsel een zeer veilige en 
barmhartige samenleving met zoveel kansen en mogelijkheden om in vrijheid van te 
genieten.  
Heel vaak denk ik terug aan een wijze les van professor Klijn, hoogleraar Nieuwe Testa-
ment in Groningen, die ons leerde dat de hoogste van alle wetten in de Bijbel de wet 
van de vrijheid is (Jacobus 1, 25), ómdat de mens vanuit die vrijheid zelf kan kiezen om 
zich aan al die andere wetten te willen houden. Het gaat hier in de eerste plaats over 
geestelijke vrijheid. En dat is een hoog goed en een groot sieraad in ons leven. Want 
die geestelijke, innerlijke en persoonlijke vrijheid kan niemand ons afnemen. Zelfs als 
onze persoonlijke, politieke en maatschappelijk vrijheid ons zou worden afgenomen, 
zoals nu in Oekraïne en vele andere landen gebeurt, dan nóg kan niemand mij mijn 
geestelijke vrijheid afnemen.  
Daarom wordt er in concentratiekampen en in schuilkelders gezongen, gezorgd, be-
mind, getroost, geleefd. Deze innerlijke vrijheid is zo ongelooflijk kostbaar, zo’n bijzon-
der goddelijke geschenk aan de mens, daar mogen we altijd de bron vinden voor een 
waardevol en liefdevol leven, wat er ook gebeurt. Het grootste wonder vind ik nog al-
tijd dat alles wat er in leven en schepping bestaat en gebeurt ten allen tijde gedragen 
wordt door Gods Liefde.  
En dit geloof beschouw ik graag als de kern, als het hart van mijn persoonlijke geloof 
en van mijn werk in woord en muziek. Het is het diepe vertrouwen in Gods dragende 
liefde, waarin ook mijn ouders hebben geleefd en gewerkt. Zij hebben het aan mij 
doorgegeven en voorgedaan. 

Ds Ulbe Tjallingii (26 mei 2022) 
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

 
Snein 5 juny      FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
09.30 oere     dûmny Warner Veltman, Ie      
 
Zondag 12 jun  Tentdienst, koffiedrinken voor de dienst 10.15 
11.00 uur    dhr. J. Helfferich, Oudebildtzijl 
 
Zondag 12 jun   Intrededienst Ds. K.F.A.W. (Karel) van Wijngaarden 
14.00 uur     in de Doopsgezinde kerk te Holwerd 
 
Zondag 19 jun   Nicolaaskerk Blije, koffiedrinken na de dienst 
09.30 uur     Drs. J. de Haan, Sint Annaparochie 
 
Zondag 26 jun  dienst in De Haven 
11.00 uur    Ds. W. Veltman, Ee  
 
Snein 3 july   FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst 
09.30 oere   frou Aeltsje de Groot, Stiens 
 
Zondag 10 jul   Triodienst in Brantgum 
09.30 oere   Ds. Karel van Wijngaarden, Holwerd 
 
Zondag 17 jul   Nicolaaskerk Blije, koffiedrinken na de dienst 
09.30 uur   Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 
Zondag 31 jul   Nicolaaskerk Blije, koffiedrinken na de dienst 
09.30 uur           Ds. F.J. van der Wind, Oudorp (N.H.)  gez. dienst 
 
Oecumenisch Leesrooster 
 5 jun        Pinksteren        Joël 3, 1-5; Joh 20, 19-23         rood 
12 jun      Trinitatis Spr 8, 22-31; Joh 3, 1-16           wit 

19 jun 1e v/d zomer Jes 65, 1-9; Luc 8, 26-39           wit 

26 jun 2e v/d zomer 1 Kon 19, 19-21; Luc 9, 51-62   groen 

3 jul 3e v/d zomer Jes 66, 10-14; Luc 10, 1-20       groen 

10 jul 4e v/d zomer Deut 30, 9-14; Luc 10, 25-37     groen 

17 jul 5e v/d zomer  1 Sam 1, 1-20; Luc 10, 38-42    groen 

24 jul 6e v/d zomer Gen 18, 20-33; Luc 11, 1-13      groen 

31 jul 7e v/d zomer Pred 2, 1-11; Luc 12, 13-21       groen 

7 aug 8e v/d zomer Jes 65, 17-25; Luc 12, 32-40     groen  

14 aug 9e v/d zomer     Jer 23, 23-29; Luc 12, 49-56      groen 
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
 
Zondag 5 juni Pinksteren 
11.00 uur ds. A. Elverdink, Eastermar 
 Collecte:  1e Kerk; 2e Zending 
 
Zondag 12 juni tentdienst 
11.00 uur dhr. J. Helfferich; Ouwesyl  
 Collecte: Voedselbank 
 
Zondag 19 juni  
10.00 uur ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
 
Zondag 26 juni Gezamenlijke dienst De Haven 
11.00 uur ds. W. Veltman, Ee   
 Collecten: 1e Kia Binn. Diakonaat; 2e Zending  
 
Zondag 3 juli viering Heilig Avondmaal 
09.30 uur ds. A. Elverdink 
 Collecten: 1e Avondmaal; 2e Kia; 3e Interieur 
 
Zondag 10 juli  
11.00 uur ds. W.L. de Jong, Rinsumageest 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Orgel 
 
Zondag 17 juli  
11.00 uur ds. G. van Wieren, Oosternijkerk 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
 
Zondag 24 juli  
11.00 uur Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest 
 Collecten: 1e  Kerk; 2e Jeugd   
 
Zondag 31 juli Gezamenlijke dienst Nicolaaskerk 
09.30 uur Ds. F.J. van der Wind, Oudorp (N.H.) 
 Collecten: 1e Diakonie; 2e Kerkvoogdij 
 
Zondag 7 aug.  
11.00 uur ds. E. van der Veer, Ferwert 
 Collecten: 1e Diakonie; 2e Kerk 
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

 

 

De simmer stiet foar de doar. It earste part fan 2022 is omflein. Wy binne 

drok dwaande mei de tariedings foar de yntredetsjinst fan dûmny Karel 

van Wijngaarden op snein 12 juny om 14.00 oere. Karel en Ingeborg 

wenje al yn Holwert oan de Stasjonswei nûmer 20. Fan dit plak ôf 

winskje wy harren in protte wenwille yn dizze omkriten. Wy hoopje dat sy 

harren gau thúsfiele meie yn Fryslân.   

Op 25 april hawwe wy wer in tsjerkeriedsgearkomste hâlden yn de kon-

sistoarje fan de Nicolaastsjerke. Nei de iepening lêze wy Jeremia 31 de 

fersen 2 o.e.m. 14 en in stikje út it Bibelsk deiboek. Dan folgje de notu-

len fan de gearkomste fan 17 maart 2022. By de ynkommen stikken sitte 

in pear mutaasjerapporten, mar gjin fermeldingen, nijs fan Kerken in Ac-

tie en in útnûging foar 21 maaie oer lytse tsjerklike gemeenten. Us pas-

tor dûmny Ulbe Tjallingii hat in berop oannommen nei de Protestantse 

gemeente Bitgum-Bitgummole- Ingelum-Marsum en sil op 19 juny yn-

trede dwaan yn de tsjerke fan Bitgummole. Op 1 maaie hat hy preke yn 

in Fryske tsjinst yn Hegebeintum. Op 7 maaie wie der in konsert yn de 

Nicolaastsjerke troch Hanneke Evink sang en akkordeonist Juul Beerda. 

It konsert wie tige slagge en de taharkers wiene entûsjast. Op 12 juny is 

der moarns om 11 oere in tinttsjinst en middeis sil de yntrede plakfine 

fan dûmny K.F.A.W. van Wijngaarden yn de Doopsgezinde tsjerke fan 

Holwert. Op 4 maaie is der wer oerlis west mei de Stichting Alde Fryske 

tsjerken op harren kantoar yn Ljouwert. Dêr komt wer in ferfolch op. Ek 

yn de simmer fan 2022 is der tsjerkepaad kombinearre mei oargeldagen 

yn de Nicolaastsjerke. Hjir komt in útstalling by mei wurk fan Sybrig  

Hellema. (sjoch fierderop yn it krantsje)  Op woansdei 30 maart wie de 

jiergearkomste fan it FOW Hegebeintum yn it lokaal op de terp. De hear 

Terluin fan Beetstersweach hat ús fan alles ferteld oer de roubuorden 

dy’t yn it tsjerkje fan Hegebeintum hingje. Wy slute de gearkomste ôf 

mei in gedicht. De folgjende tsjerkeriedsgearkomste sil wêze op woans-

dei 8 juny.  

Binne 
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Dizze kear in liet fan Ruth nei oanlieding fan Pinkster en de preek oer 

Ruth yn har wrâld, mar ek yn ús tiid, mei al dy flechtelingen dy’t ûnder-

weis binne fan wegen oarloch en honger yn dizze wrâld. Dizze preek 

waard hâlden troch frou Reichman-Scheffer op snein 29 maaie. 

 

Liet 787: 

Kear my net tsjin, ik sil dy nea ferlitte, twing my net,  

op myn paad werom te gean. 

Ik wol myn lân en âldershûs ferjitte en altyd,  

altyd sil ik neist dy stean. 

‘k Sil, bist ôfwêzend, jimmer op dy wachtsje  

en wêrsto hinne giest, dêr gean ik mei; 

dêrsto benachtest, sil ik ek benachtsje,  

ik wyk gjin stap noch stûne by dy wei. 

 

Dyn folk is myn folk, dêr sil ik by hearre.  

Dyn God is ek myn wûnderfolle God; 

en dêrsto stjerre silst, wol ik ek stjerre, 

 ien is ús libben, ien is ús einichst lot. 

En op it hôf dêr’t hja dyn lichem lizze wol ik ek rêste,  

yn deselde grûn. 

Dan is it goed. In leafde, sterk as dizze,  

dy wurdt net oars as troch de dea ûntbûn. 

 

Tekst: Fedde Schurer en meldij: Louise Godin  

 
 

 

 

Paascollecte 

 

De paascollecte heeft dit jaar  € 368,-- opgebracht. Alle gevers 

hartelijk dank.  

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Cees Burgler 
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Betankje 

 

Fia dizze wei wol ik eltsenien betankje dy’t mei my meilibbe hat ti-
dens myn ferbliuw yn soarchhotel Dokkum. Jimme tillefoantsjes, 
kaartsjes en besites hawwe my goed dien!  
Ik bin bliid dat ik no wer thús bin.  
Kom mar ris del. 
 
Groetnis, 
Tetsje Vellema-Oppedyk 
 

 

 

Vrijwilligers gevraagd 

 

In Foswert worden vrijwilligers gevraagd om tijdens de kerkdien-

sten en het religieuze koffie uurtje mee te helpen, zodat de weke-

lijkse activiteiten op zondagmorgen kunnen blijven bestaan. 

Hebt u belangstelling, aanmelden kan bij Erika de Jong in Fos-

wert. 

 

 

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 yn de Nico-

laastsjerke. 
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Hallo,  
Mijn naam is Sybrig Hellema, 33 jaar jong en woon met mijn man en drie 
kinderen op Farebuorren.  Tijdens Tsjerkepaad exposeer ik een aantal 
van mijn schilderijen in de Nicolaaskerk in Blije. Schilderen is altijd mijn 
hobby geweest en twaalf jaar geleden ben ik afgestudeerd op de NHL 
voor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Desondanks ben ik qua 
werk een ander pad op gegaan.  Maar nu onze drie kinderen wat ouder 
zijn, pak ik het schilderen weer op. Ik schilder laag op laag met olieverf 
en  ben geïnspireerd door het lichtgebruik en techniek van o.a. Rem-
brandt. Het liefst schilder ik dieren en portretten met hun eigen karakter-
trekken en houdingen.   
Nieuwsgierig en/of vragen? Kom dan even langs of kijk op facebook of 
instagram. 
Met vriendelijke groet,  
Sybrig Hellema 

 
 

 

   


