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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 5 dec. 2022 

Voor Hervormd Blija-Hogebeintum 

Redactie: Binne Reitsma tel 562707 binne41blije@hotmail.com 
Kopij inleveren vóór zaterdag 3 dec. 2022 

Bij voorkeur per e-mail 
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Meditatie  
 

Kerk in uitvoering 

Twee weken geleden nam ik deel aan een inspiratiemiddag voor predi-

kanten met als thema: ‘Kerk in uitvoering’. Aan het begin van een nieuw 

seizoen kijk je met elkaar vooruit en je kijkt naar de ontwikkelingen die 

op je afkomen. De vraag die hierbij ontstaat is: grijpen we deze of laten 

we ze liggen? Want ontwikkelen wil altijd zeggen: “nieuwe of verande-

rende dingen toelaten”.   

Paulus schrijft in de Efezebrief (2:17-22) ook over groei en ontwikkeling. 

Voortbouwen op wat onze voorouders hier al deden. Een kerk gewijd 

aan Hem, aan Jezus. Een plaats waar God met Zijn Geest zal wonen. 

In de prachtige zomermaanden heb ik veel kennismakingsgesprekken 

mogen voeren met gemeenteleden en met belangstellenden. Vaak 

hoorde ik u zeggen: ‘ik zie de kerk alleen maar leger en kleiner worden’. 

Maar gelukkig heeft gemeentegroei niet met aantallen te maken, toch  

Deze verhalen helpen je dan dankbaar te zijn met wat wij hebben en te 

realiseren hoe wij gemeente kunnen en mogen zijn. En dat doe je dan 

altijd met elkaar. Nooit alleen en nooit in aparte groepjes. Samen din-

gen doen. En gemeenschap heeft met ontmoeten te maken, het heeft 

te maken met elkaar accepteren zoals we zijn, in liefde durven te zeg-

gen wat je beweegt en met elkaar samen willen optrekken. Hoe ver-

schillend we ook geloven en denken. De Gemeente zijn wij met z’n al-

len! Als er veranderingen of vernieuwingen zijn dan doen wij dat met el-

kaar. In liefde en met vrede.   

De kerk is altijd in uitvoering. Vaak is dat een traag proces. Soms ben je 

dat bewust en nog vaker heb je niet in de gaten dat het gebeurt. Maar 

dat de gemeenschap zich ontwikkelt, dat er veranderingen en vernieu-

wingen zijn, hoort bij de gemeenschap van mensen. Daar ontkomen we 

niet aan. Paulus heeft het ook over de gemeente in de beeldspraak van 

een gebouw, dat steen voor steen gebouwd wordt. Iedere steen (ieder 

mens) voegt iets toe en geeft een andere vorm aan het geheel. Maar al-

tijd is het tot lof en eer van Gods naam!  
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Verandering wil overigens nooit zeggen dat de essentie verandert. Dur-

ven te luisteren naar de gemeenschap waar God aanwezig is? De Kerk 

is altijd in uitvoering. Ik zie met u uit naar de uitdagingen die we krijgen, 

veranderingen en wijzigingen die we samen verder vorm kunnen geven. 

Ik zie met u uit naar ontwikkeling voor de hele gemeenschap, van jong 

tot oud. Ik zie met u uit naar een proces waarbij een gemeenschap van 

gelovigen ontstaat die gericht is op de toekomst. Om zo de gemeente 

van Jezus door te mogen geven aan de volgende generatie. Een ge-

meente die gebouwd is tot een plaats waar Gods Geest in ons midden 

woont. (Efeze 2:22). Ik wens u voor het komende seizoen veel zegen, 

vreugde en plezier in de gemeenschap die we samen mogen zijn. Met 

elkaar! 

Jo dûmny, 

Ds. Karel van Wijngaarden  

 

 

 

 



5 

Kerkdiensten Hervormde gemeente Blija-Hogebeintum 
 

Zondag 9 okt    Dienst in de Doopsgezinde kerk te Holwerd 
09.30 uur           Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden, Holwerd    
 
Zondag 23 okt   Nicolaaskerk Blije, met DG, koffiedrinken 

   na de dienst 
09.30 uur    Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden, Holwerd  
 
Zondag 30 okt   Dienst in de Doopsgezinde kerk te Holwerd 
09.30 uur    Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden   
 
Snein 6 nov    FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst, kofjedrinken 
09.30 oere    Dûmny B.G. Keizer, Ealsum   
 
Zondag 13 nov  Nicolaaskerk Blije, koffiedrinken na de dienst 
09.30 uur    Da. T. Reichman-Scheffer, Tytsjerk 
 
Zondag 20 nov  Dienst in Doopsgezinde kerk te Holwerd, triodienst 
09.30 uur    Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden, Holwerd 
     Laatste zondag kerkelijk jaar 
 
Zondag 27 nov  Nicolaaskerk Blije, dienst met De Haven, koffiedrinken 
09.30 uur           Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard  
  
Snein 4 des     FOW Hegebeintum, Fryske tsjinst    
09.30 oere    Dûmny J. van der Meer, Akkrum 
 
Zondag 11 dec  Nicolaaskerk Blije, viering HA, koffiedrinken  
09.30 uur    Ds. K.F.A.W. van Wijngaarden, Holwerd 
 
Oecumenisch Leesrooster 
9 okt 4e v/d herfst 2 Kon17, 24 en 29-34; Luc 17, 11-19    groen 

16 okt 5e v/d herfst Gen 32, 23-32; Luc 18, 1-8                    groen 

23 okt 6e v/d herfst Jer 14, 7-10 en 19-22; Luc 18, 9-14      groen 

30 okt 7e v/d herfst Gen 12, 1-8; Luc 19, 1-10                     groen  

6 nov 8e v/d herfst Jes 1, 18-26; Luc 19, 41-48                  groen 

13 nov 9e v/d herfst Exo 3, 1-15; Luc 20, 27-38                   groen 

20 nov 10e v/d herfst Mal 3, 19-24; Luc 21, 5-19                    groen  

27 nov 1e advent Jes 2, 1-5; Mat 24, 32-44                      paars 

4 dec 2e advent Jes 11, 1-10; Mat 3, 1-12                      paars 

11 dec 3e advent Jes 35, 1-10; Mat 11, 2-11                    paars   
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Kerkdiensten Gereformeerde kerk “De Haven” 
 
 
Zondag 9 okt 10.00 uur koffiedrinken 
11.00 uur Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden 
 Collecten: 1e Jeugd; 2 onderhoud 
Zondag 16 okt.  
11.00 uur ds. L. Adema, Metslawier 
 Collecten: 1e Kia Zending; 2e Kerk 
 
Zondag 23 okt Zendingsdienst  
11.00 uur mmv gospelgroep Walk by Faith 
 Collecte:  1e aktie schoenendoos; 2e Kerk 
 
Zondag 30 okt school/kerk/gezinsdienst;  
11.00 uur   
 Collecte: 1e Kerk; 2e Onderhoud 
 
Zondag 6 nov Dankdag 
11.00 uur ds. P. Dijkstra, Grou 
 Collecten: 1e Stichting Ontmoeting; 2e Kerk 
 Bernetsjerke: Petra en Geesina 
Zondag 13 nov   
11.00 uur ds. D. Schreurs, Hegebeintum   
 Collecten: 1e Werelddiakonaat; 2e Kerk 
 
Zondag 20 nov laatste zondag kerkelijk jaar; vóór de dienst koffiedrinken 
11.00 uur ds. A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten: 1e Diakonie; 2e Kerk 
 
Zondag 27 nov 1e advent; gez. dienst Nicolaaskerk 
09.30 uur ds. T.R.A. Simonides, Burdaard 
 Collecten: 1e Diakonie; 2e Kerk 
 Bernetsjerke 
 
Zondag 4 dec 2e advent 
11.00 uur ds. G. van Wieren, Oosternijkerk 
 Collecten: 1e Kerk; 2e Diakonie 
 Bernetsjerke 
 
Zondag 11 dec 3e advent 
11.00 uur ds A. Elverdink, Eastermar 
 Collecten: 1e Zending; 2e Kerk 
 Bernetsjerke 
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Gemeentenieuws Hervormde gem. Blija-Hogebeintum 

 

Nei in prachtige simmer is no de hjerst oanbrutsen. Moaie dagen wurde ôfwik-

sele mei reinige dagen en sa no en dan in protte wyn. Dat leveret moaie 

plaatsjes op, bytiden is de reinbôge folslein te sjen. It ferbûn fan God en de 

minsken. Oktober betsjut ek dat de klok ein fan dizze moanne wer ferset 

wurdt. Fierder hawwe de skoallen in wike hjerstfakânsje. 

De sneonen fan it Tsjerkepaad binne alwer foarby. Der kamen gemiddeld 

mear as 30 minsken yn tsjerke. 

Op woansdei 21 septimber hawwe wy wer in tsjerkeriedsgearkomste hâlden 

yn de konsistoarje fan de Nicolaastsjerke. Dit wie de earste kear dat dûmny 

Van Wijngaarden mei oanskode. Nei de iepening lêze wy liet 1014 yn it kader 

fan de Fredeswike. Neffens it roaster lêze wy 1 Keningen 19: 9-21 en sjonge 

dêrby liet 904 kûplet 1 en 2. Dan folgje de ynkommen stikken fan Kerk in actie, 

NBG en in skriuwen fan de gemeente Noardeast Fryslân mei as titel: ‘Kom er-

bij’. Dan fertelt dûmny fan de wurksumheden en besites dy’t er al brocht hat by 

ferskate gemeenteleden. By de gemeentesaken sjogge wy earst werom op tal 

fan tsjinsten en aktiviteiten lykas de tinttsjinst, de mienskiplike tsjinsten mei 

Doopgezind Holwert en Herfoarme Waaxens en Brantgum. Wy moatte noch 

ôfskie nimme fan dûmny Tjallingii, hy wie behindere op 17 juny. Hy wie foar ús 

gemeente jierrenlang pastor. Der is gjin nijs fan de Stichting Alde Fryske tsjer-

ken, der sil in nije ôfspraak makke wurde. Op 3 septimber hat der in projekt-

koar yn tsjerke songen, sy wiene mei wol 40 koarleden dy’t dizze sneon op 

trije plakken in sjongsessy hiene. Dêrnjonken woene sy ek graach wat witte 

oer de tsjerken en de doarpen dêr’t sy te gast wiene. Wy sjogge fierder foarút 

nei de tsjinst op 20 novimber, de lêste snein fan it tsjerklik jier. Mooglik kinne 

wy dy as triotsjinst yn Holwert hâlde. Dûmny fertelt oer de kursus dy’t yn okto-

ber fan start gean sil en wy wolle ek wer in gemeentemiddei organisearje. Wy 

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

tinke wy oan it skilderwurk binnendoar. Us folgjende gearkomste is op woans-

dei 9 novimber 2022. Gjin fragen by de rûnfraach, slute wy ôf mei inkele wur-

den fan Andre Troost út de Open Deur. Elk wurdt betanke foar syn ynbring 

oan dizze gearkomste en wol thús tawinske! 

 

Binne 
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Dizze kear it liet fan Sachéus, dat wy songen hawwe yn de tsjinst yn  

Hegebeintum op 2 oktober 2022. Liet 186: Sachéus wol in plakje ha: 

 

1. Sachéus wol in plakje ha, gjin ien lit him der troch. 

Dan klimt er yn in figebeam, sadat er dochs wat sjocht. 

 

2. Dêr sit dy lytse tolbaas no, de strjitte rint al fol. 

De minsken kinne him net sjen, mar Jezus sjocht him wol. 

 

3. ‘Sachéus,wêrom skûlest wei, as wiest in bange mûs? 

Sachéus, kom gau út dy beam en bring My yn dyn hûs.’ 

 

4. Sachéus folget Jezus no, ferheard is eltsenien. 

In tolbaas hat syn doar foar Him, syn gast, wiid iepen dien. 

 

5. Mei Jezus, dy’t ús nammen neamt, mei’ wy oan tafel gean. 

De wiere soan fan Abraham lit nimmen bûten stean. 

                                    

 
 
Tsjerkepaad 2022 
 
Yn de simmermoannen hawwe wy wer mei dien oan it Tsjerkepaad. Der ka-
men inkele oargelisten en in moai ploechje besikers. Gemiddeld kamen der 
mear as 30 besikers per kear. Wy betankje hjir ek Sybrich Hellema foar it út-
stallen fan in part fan har skilderwurk. Ek kommend jier hoopje wy wer mei te 
dwaan oan Tsjerkepaad, it leveret altyd in tal bysûnder moetings op. Alle hel-
pers op dizze sneonen ek tige betanke! 
 
 
Bijdrage Kerkblad 
 
In dit krantje vindt u een envelop voor de bijdrage van het kerkblad. Deze kol-
lekte wordt van harte bij u aanbevolen. Advies is € 10,00 dat zijn de kosten 
voor het drukken van het kerkblad. De envelop wordt weer bij u opgehaald. 
 
De kerkrentmeesters 
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Startavond Kennismakings-cursus  
 
In de vorige Tsjerkenijs (nr. 4) werd u uitgenodigd voor de nieuwe kennisma-
kingscursus. Fijn dat een aantal zich hebben opgegeven. De eerste avond zal 
plaatsvinden op woensdagavond 26 oktober 2022 om 19.30 uur in de con-
sistorie van de Nicolaaskerk te Blije. Noteert u het alvast in uw agenda! Tij-
dens de eerste avond zullen we met elkaar bespreken wanneer en waar de 
andere 3 avonden plaats zullen vinden.  
Heeft u zich nog niet opgegeven? Stuur dan gerust een mailtje of Whatsapp 
naar Ds. Karel van Wijngaarden of Binne Reitsma. Bellen kan natuurlijk altijd. 
Wanneer u door omstandigheden vergeten bent u op te geven, bent u natuur-
lijk ook van harte welkom. Graag tot 26 oktober! 
Tijdens de kennismakingscursus willen we elkaar ontmoeten rondom verschil-
lende onderwerpen. We hopen in te gaan op het ontstaan van de kerk, haar 
ontwikkeling, de verschillen die er zijn maar ook komt de vraag naar persoon-
lijk geloof aan de orde. Wat geloven we eigenlijk met elkaar en is er ruimte om 
daar anders over te mogen denken? Wat zijn de kenmerken en wat zijn de 
waarden van het christendom. Wil je hier samen met anderen – met respect 
voor elkaars geloof - verder over nadenken dan is deze kennismakingscursus 
iets voor u/jou. In 4 avonden word je meegenomen naar deze onderwerpen.  

Na deze 4 weken krijgen de deelnemers de mogelijkheid verder te gaan met 
de cursus ‘bouwstenen voor je geloof’. Eveneens in 4 weken zullen we verder 
ingaan op de inhoud van de Bijbel, de fundamenten van ons christelijk geloof, 
het bewust kiezen voor Jezus in je leven en je geloof handen en voeten ge-
ven.    

Voor wie is de cursus? De cursus is voor iedereen ongeacht de kerkelijke ach-
tergrond, of je nu al jaren in de kerk komt of daar nog nooit bent geweest. De 
avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. Geef je op bij Ds. Ka-
rel van Wijngaarden (06-33667781 / dskarel@outlook.com) of Binne Reitsma 
(06-29182052 / binne41blije@hotmail.com). 

 

Adres fan Ds. Karel en Ingeborg van Wijngaarden, 

Stasjonswei 20, 9151 JN  Holwerd telefoonnummer 06-33667781 

U bent van harte welkom in de pastorie. (via de achtertuin Hemmingawei) 

 

Ds. Karel van Wijngaarden heeft vakantie van 10 oktober t’m 19 oktober. 

 
 


