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De Stifting F O W Hegebeintum  

 
Op 5 novimber 1996 is foar notaris Miedema fan Mitselwier de akte 

passearre, wêrby’t de stifting Frysk Oekumenysk Wurkferbân 

Hegebeintum in feit waard. 

Yn dy akte wurdt yn kêst 2 grûnslach en doel fan de stifting sa  

omskreaun: 

 

De grûnslach fan de stifting is in gearwurking fan minsken dy’t Jezus 

as de Hear belide ( Romeinen 10:9) 

De stifting hat ta doel om geregeld earetsjinsten yn de Fryske taal yn 

de tsjerke fan Hegebeintum te hâlden. 

 

Gearstalling fan it bestjoer fan de Stifting Frysk Oekumenysk 

Wurkferbân Hegebeintum: 

S.  van der Woude,  St.Anne      foarsitster    Til. 0518-402629  

R. Tjeerdsma,  Marrum              skriuwer      Til. 0518-432524 

T.  Otte-Feenstra                     ponghâldster   Til. 0518-411696                 

M.  Politiek                                              Til. 0519-339231 

W. E. Feenstra Marrum                                  Til. 0518-411490 

 

Kontaktadressen: 

S. van der Woude    R. Tjeerdsma                

Fogelsang 35   Pantsjewier 21 

9076 KA St.Anne 9073 HL Marrum 

Tel. 0518-402629 0518-432524 

 

De jildmiddels fan de stifting besteane út de opbringsten fan 

kollekten yn de earetsjinsten, jeften, erfstellings, legaten, 

rinten en alle oare baten. Foar wa’t de stifting stypje wol, it 

bankrekkennûmer is 

39 54 35 811 (Rabobank Ferwert) op namme fan it 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 
te Ferwert   
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‘Om dat boadskip haw ik it swier te ferduorjen, ja bin 

ik sels yn ’e boeiens slein as in misdiediger, mar it 

Wurd fan God is net oan bannen lein’ 

( 2 Timóteüs 2:9) 

 

Dizze wurden fan Paulus komme út ien fan syn 

‘pastorale’ brieven. De apostel sit fêst om syn oertsjûging 

en hy wit dat de ein fan syn libben wolris hiel tichteby 

wêze kin. Yn dy sitewaasje binne it lykwols net syn eigen 

omstannichheden dy’t sintraal steane, mar hy fielt him 

foar alles roppen om oaren te bemoedigjen mei de treast 

fan it evangeelje. Hy jout rie en oanwizings , mar boppe-

al  seit er tsjin harren: Sykje de krêft fan it Wurd! Paulus 

is nei alle gedachten net lang nei it skriuwen fan dizze 

brief stoarn as martelder en nei him hat der, de ieuwen 

troch, in lange rige west fan minsken dy’t om harren 

leauwe en om harren prinsipes omkommen binne. 

Hieltyd wer binne minsken tramtearre en ferfolge omt se 

getúgden fan it bibelske Wurd en fan de wei fan Kristus. 

Ek hjoeddedei wurde der yn tal fan lannen minsken fêst 

setten en deade, inkeld en allinnich om’t se der foar út 

doare te kommen dat se kristen binne en omt se har 

fersette tsjin ûnrjocht en ûnderdrukking!  Yn it begjin fan 

de 16
e
 ieu wiene it yn Fryslân benammen de earste 

dopersken dy’t it swier hiene troch harren trou oan it 

Wurd. Ek yn Ljouwert binne doe minsken stoarn op it 

skavot omt se it Wurd heger achten as al it oare en yn 

frijheit foar harren leauwe útkomme woene. Oan dizze 

minsken hat de dichter Muus Jacobse verzen opdroegen 

yn de bondel: ‘Het offer des Heren.’ It binne ferzen dy’t 

jin eltse kear wer djip reitsje, se geane oer gewoane 

minsken, somtiden tige jong noch, dy’t net swije koene 
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oer it Wurd dat ús frij makket. En yn it lêste gedicht seit 

Muus Jacobse it sa:  

‘Want eenmaal in hun leven riep Gods stem, 

  Zijn zuiver Woord verhaalde hun Zijn leven, 

  Zij konden enkel luisteren naar Hem, 

  Zij konden enkel zich gewonnen geven.’ 

Yn dat spoar hat ek Bonhoeffer him droegen witten doe’t 

er yn finzenskip oan ‘e ein fan ‘e oarloch, in pear moanne 

foar syn dea, oan syn neisten skreau dat er him yn alles 

feilich wist troch ús Hear dy’t njonken ús stiet yn tiid en 

ivichheid.  De Hear is mei ús, alle dagen wêrt wy binne, 

de Hear is mei ús eltse nije dei! At wy yn de oekumenys-

ke tsjinsten yn de Beintumer tsjerke meielkoar harkje 

nei- en sjonge oer dat Wurd fan trou, dan sil dêr segen 

fanút gean en dan mei elk it witte lykas gesang ien it seit: 

  ‘God is fan ivichheid. 

   Syn Wurd rôp lang foarhinne 

   djip ut it Neat fandinne 

   it ljocht dat oer ús leit.’ 

 

                                                                                                                            

T.R.A. Simonides 
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             HIJUM 
 

Sûnder ribbels leit it wetter 

fan de iisbaan, kâld en flak, 

’t is in mearke yn myn eagen 

twa kear ‘t âlde tsjerkedak. 

 

Sûnder ribbels leit it wetter  

as ferstille…wat in pracht,                            

skieppewolkjes tel ik dûbel 

beammen steane stram op wacht. 

 

Skimer lûkt al oer de lannen 

stadichoan dwêst no it ljocht, 

‘d âlde toer ferdwynt yn ’t wetter 

hat syn lêste rêstplak socht! 

 

        Jelly J. Keekstra 
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Fan’e bestjoerstafel 
 

Woansdei 28 maart 2012 hawwe wy ús jiergearkomste 

hâlden yn it Besikerssintrum te Hegebeintum. As 

gastsprekker hat dizze jûn dhr. Jan Jongsma fan Burgum 

oan it wurd west oer de Amisch yn Amearika en Kanada. 

Fan’t jier hawwe wy in bestjoerswiksel hân. Theo 

Broersma fan Holwert hat nei 9 jier syn funksje dellein. 

Wy hienen net fuortdaliks in plakferfanger foar Theo, 

mar mei yngong fan oktober 2012 is Willy Feenstra fan 

Marrum ús nij bestjoerslid wurden. Tineke Otte-Feenstra 

is no ús ponghâldster. 

 

De jiergearkomste foar 2013 is fêststelt op woansdei  

27 maart om 20.00 oere. 

 

De mienskiplike jûn fan alle FOW’s yn Fryslân ha wy 

hâlden op tiisdei 16 oktober 2012 by ús yn Hegebeintum. 

Offurdigers fan alle FOW’s wienen yn it Besikerssintrum 

oanwêzich om ferslach út te bringen en by te praten. Nei 

it skoft waard ûnder lieding fan Ds. K.Visbeek in petear 

hâlden oer nije foarmen fan tsjerketsjinsten, b.g. 

‘tsjerkeplanting.’ 

 

Fierderop yn dit blêd fine jim in oprop fan ús 

ponghâldster Tineke oangeande de stipersaksje. Om wis 

te wêzen dat ek yn ’e takomst de tsjinsten fan ús Frysk 

Oekumenysk Wurkferbân hâlden wurde kinne, freegje 

wy dêr jimme spesiale oandacht foar.  

 

                   Rommert Tjeerdsma 
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Ofskie fan ús ponghâlder Theo Broersma 

 

 
 

 
Njoggen jier lang hat Theo Broersma fan Holwert ús 

bestjoer tsjinne, earst as ‘gewoan’ lid, letter as 

ponghâlder. De finânsjes wiene by Theo yn goede 

hannen, hy wie bysûnder akkuraat. 

Wy as bestjoer fine it spitich, dat Theo ôfskie nommen 

hat, mar 9 jier is fansels in hiele tiid en wy ha dan ek 

begryp foar syn beslút. Dochs bliuwt Theo noch oan ús 

FOW ferbûn: as de man efter ús ynternetside.  

  

Op ’e  jiergearkomste fan 28 maart 2012 ha wy Theo 

tank sein foar alles wat er foar ús út ’e wei setten hat en 

ek fia dizze Beintumer Bân wolle wy Theo nochris 

tanksizze. 

 

                   Syt van der Woude 
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Kollekten en jeften des. 2011 - nov. 2012 

 

Desimber 4     Wylde Guozzen €      137,95  

Desimber 24   Zending over grenzen  €       162,82            

Desimber 31    Reade Krús     € 101,89

                    

Jannewaris  Brandwondenstifting € 61,40    

Febrewaris      Leger des Heils  € 60,10               

Maart   EO-Metterdaad €       191,55              

April 1-4         People Trust €      102.00

  

Maaie   World Servants     €       100,00                          

Juny   Leprastifting € 72,60                  

July                 Inloophuis L’warden   € 100,20                  

Augustus         Wylde Guozzen     € 111,60 

Septimber        Brandwondenstifting €      108,85

  

Oktober           Kika €         80,50 

Novimber       Reade Krús €         99,20

  

 
 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

Desimber 4   €       131,60                                              

Desimber 24   €       125,43        

Desimber 31    € 126,55 

         

Jannewaris  € 71,70  

Febrewaris  €    60,20    

Maart  € 149,98 

April 1-4  €   132,35   

April 5-4 € 83,00                               

Maaie € 115,00                   
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Juny  € 77,50                         

July  € 117,90 

Augustus                                                   € 107,80     

Septimber       € 95,00                                             

Oktober                              €   93,70                       

Novimber                                                  €      114,80 

 

Stipers :  2x € 10,00,  16x € 15,00, 1 x € 20,00, 

               10 x € 25,00,  3x 50,00,  1x € 100,00.  

 

 

Roubuorden 

 

Sa as okkerdeis yn de kranten te lêzen wie is de Stifting 

Alde Fryske Tsjerken, dy’t ek de tsjerke fan 

Hegebeintum yn behear hat, fan doel om de roubuorden  

yn ‘ús’ tsjerke te restaurearjen.  

Ynearsten soe der mei twa buorden útein setten wurde,  

neffens de berjochten yn de kranten.  

Wy as bestjoer binne dêr fansels tige mei ynnommen, 

want krekt dizze buorden meitsje de Hegebeintumer 

tsjerke unyk yn syn soart. Wy hawwe kontakt opnommen 

mei de Stifting en frege wannear’t der in begjin makke 

wurde sil mei de wurksumheden. Spitigernôch koe men 

dêr noch gjin antwurd op jaan, sa gau as der mear bekend 

is,  sille wy ynformearre wurde. 

 

                  Syt van der Woude 
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Preker en skuonlapper yn skûltsjerkje 

Hallum. 

 
Skûltsjerke 132 jier yn gebrûk 

 

Sa as op in protte plakken yn Fryslân, stiet der yn Hallum 

noch altyd in meniste skûltsjerkje. Oan de foarkant is net 

te sjen dat it in tsjerke west hat. De foarein is in gewoan 

wenhûs. It wurdt bewenne troch Henk van den Berg en 

syn frou Richtsje. Henk is yn dit hûs berne en ek syn heit 

Piet hat syn hiele libben op dit stee trochbrocht. Pake 

Simon van den Berg kocht it hûs yn 1912 foar f 1751,-  

Henk hat de akte noch altyd yn syn besit. Pake Simon 

wie branje- en turfkeapman en dat wie fansels tige 

gaadlik omdat it tsjerkje oan it wetter lei. Letter naam 

heit Piet de saak oer. De skippen koenen foarhûs 

oanlizze. Henk wit noch te fertellen dat doe’t hy in lyts 

jonkje wie, de turf oan ’e souder ta lei yn it âlde tsjerkje. 

 

Earste meniste gemeente 
 

Tusken 1580 en 1600 is wierskynlik de earste meniste 

gemeente fan Hallumers, yn Hijum ûntstien. Doe’t dêr 

op’t lêst te min leden wienen, waard besletten om in 

tsjerke yn Hallum te bouwen. Der waard f 2500,- foar 

byelkoar brocht. Yn 1780 is de skûltsjerke yn gebrûk 

naam. De foarkant (wenhûs) fan de tsjerke lei oan it 

wetter, men moast dus altyd efterom troch in steechje. 

Dit paadsje is der noch en hat letter de namme 

‘Fermanjestege’ krigen.  

Yn it tsjerkje wie plak foar 50 manlju (banken) en 39 

froulju (stuollen) . Op ’e kreake wie nochris plak foar  
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26 minsken. Henk fertelde dat de manlju ek faak om ’e 

froulju hinne sieten foar it gefal as der ris in ynfal dien 

waard. Men koe nea witte. Dizze gegevens hawwe se yn 

’e âlde tsjerkepapieren fûn. Want it lekepreekjen wie 

ferbean yn dy tiid, mar it waard meastentiids wol troch de 

fingers sjoen. 

Henk fertelde dat men yn it begjin fan de skûltsjerken 

amper doarst te sjongen, bang dat immen it hearre soe. 

Ek koe men der in wand úthelje as der in soad minsken 

kamen en dan sieten de lju bygelyks op de trep en yn it 

portaal.  

Om 1795 hinne, as de Patriotten hjir komme, wurde alle 

godtsjinsten, sa as de Joaden, Roomsken en Menisten 

gelyksteld oan de Steatstsjerke. Frijdom, gelikenens en 

bruorskip. 

 

Joh. U. Stinne earste foargonger 
 

De earste foargonger wie Johannes Uiltjes Stinne ( fan 

1783 oant1818) en hy wie tagelyk ek skuonlapper. Der is, 

doe’t der yn letter jierren in ferbouwing west hat, noch in 

plankje fûn út de tiid fan de skuonlapper mei de letters JS 

der op. 

De betinkst wie dat skuonlapper Stinne sneons 16.00 oere 

syn wurkpleatske leechromje moast, dan koe men alles 

klearsette foar de snein. It trepsgat hong ûnder oaren fol 

mei skuonleasten, moai op in rige. 

En sa sette de skuonlapper Johannes Stinne sneins, 

figuerlik sein, in oare pet op en wie dan foargonger. 

Mar yn 1818 krige Stinne dien, hy preke de tsjerke 

stadichoan leech en foldie net mear. Hy krige in jierjild 
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mei fan f 200,- oan syn dea ta. Hy waard tige âld foar dy 

tiid, 87 jier, en moast dus 26 jier lang betelle wurde. 

De lêste termyn nei syn dea waard oan syn dochter 

Baukje útbetelle, se skreau in betankje op in kwitânsje 

foar ‘de promte voldoening.’        

 
Kabinetoargeltsje 

 

Der wie yn dy tiid earst in lyts kabinet-oargeltsje ( de 

doarren koenen ticht en dan seach men net dat it in oargel 

wie) yn ’e fermanje en dat is letter, doe’t der in grutter 

oargel oantúgd waard, ferkocht foar f 85,- en wurdt no 

noch altyd brûkt yn in Lutherske tsjerke yn Winschoten. 

De oankeap wie yn 1879 f 119,25 en is brûkt fan 1880  

oant en mei 1906. 

Wat ek wol nijsgjirrich is om te witten, dat dit oargeltsje 

yn 1972 restaureard is foar f 37.000,- en letter yn ’e 

njoggentiger jierren nochris foar f 25.000,- Dat binne al 

oare bedragen as de f 85,- fan de oankeap. 

Op Pinkstersnein 3 juny 1906 waard der in nij oargel yn 

gebrûk naam yn in tige feestlike tsjinst, ûnder lieding fan 

dûmny S.Wartena. 

 

Fjirtichjierrige kombinaasje mei Aldebildtsyl 

 

Yn 1818 gong men in kombinaasje oan mei Aldebildtsyl. 

De nije dûmny Schuiling wenne dêr ek en moast sneins 

twa kear oardel oere troch de lannen rinne om yn beide 

plakken te preekjen. 

Fjirtich jier letter, yn 1858 krige Hallum wer in eigen 

dûmny.    
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Tsjerkje te lyts 

 

Om 1910 hinne rûn it ledetal aardich op, de tsjerke waard 

te lyts en de minsken op ’e foarste rigels krigen in stive 

nekke. Yn 1912 waard der in nije fermanje boud yn 

Hallum foar f 6731,- troch F.Schiere fan ’e Rottefalle. 

En sa kaam de famylje van den Berg yn de gelegenheid 

om it skûltsjerkje te keapjen. Ynstee fan in skuonlapper 

sloech hjir no in branjekeapman foar master op. Soks is 

dochs wol hiel aardich om te witten. 

De nije fermanje hoegde net mear ferskûle te wurden en 

stiet alhiel foar ’t sicht oan de Offingawei te Hallum, mar 

tige beskieden fan formaat, sa as de menisten oer it 

generaal ek binne. 

It lizzen fan de earste stien barde troch de twilling fan 

dûmny Koster yn 1912. Nei 132 jier is der dan dochs in 

ein kommen oan it âlde skûltsjerkje.   

 

                       Jelly J. Keekstra 

 

( Earder ferskynd yn de Fleanende Krie fan septimber 

2008)  
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IT PREEKROASTER FOAR  2013 
 

 6 jannewaris    9.30   Dhr. G.Visser Wâlterswâld 

 3 febrewaris     9.30   Ds. G.Bilker  Dokkum 

 3 maart   9.30   Ds. P. Margrë           Frentsjer  

28 maart          19.30   Ds. K.Visbeek         De Westereen 

 7 april   9.30   Pastor P. Hettinga    Frentsjer 

 5 maaie   9.30   Ds. W.Tinga            Grins 

 2 juny   9.30   Ds. P. Beintema       Dokkum  

 7 july   9.30   Ds. J. Bakker           Menaam 

 4 augustus        9.30   Ds. A. Wiebenga     Snits                 

 1 septimber      9.30   Ds. A. Kobus           Mantgum 

 6 oktober          9.30   Mefr. J. Mulder       Yndyk 

 3 novimber       9.30   Dhr. T. Simonides   Burdaard        

 1 desimber        9.30   Ds. J. Kroon            Bitgummole 

24 desimber     21.00   Ds. P. Beintema      Dokkum 

31 desimber     19.00  Ds. K.Visbeek     De Westereen       

  

 

              

     
      

       

 

                    
   Alderling: 

  T.Vellema-Oppedijk, Blije 0519-561256 

   Oargelisten:    

 Johanna Bergsma, Dokkum 0519-346967 

  Rigt Wiersma, Ferwert 0518-411978 

    

   Koster:    

  G.Sterk-v.d.Woude, Ferwert 0518-411798 
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Frysk  Oekumenysk  

Wurkferbân 

Hegebeintum 

Skriuwerskip: Pantsjewier 21, 

9073HL, Marrum 

Eala, 

Omdat wy graach bining hâlde wolle mei de geregelde 

besikers fan ús tsjerketsjinsten en om tagelyk de jierlikse 

begrutting slutend te hâlden, is it bestjoer fan it FOW 

Hegebeintum op it idee kaam om it stiperskip nij libben yn te 

blazen. Stiper wurde jout gjin ferplichting, mar as jimme it 

FOW Hegebeintum nei oan it hert leit, freegje wy jimme om in 

jierlykse bydrage -mei yngong fan 2013-  fan € 10,00, € 15,00, 

€ 20,00, € 25,00 of mear. Eltse bydrage is wolkom. It leafst 

soene wy sjen, dat jimme hjirfoar sels in bankmachtiging by 

jimme bank regelje. Op dy wize krije wy gjin administrative 

omballingen en jimme kinne it jild oermeitsje op in tiid dy’t 

jimme it beste past. 

It bankrekkennûmer is: 39 54 35 811 FOW Hegebeintum, te 

Ferwert. 

Jeften foar it FOW binne fan de belêsting ôf te lûken.  

Foar jimme omtinken alfêst tige tank,  

út namme fan it bestjoer, Tineke Otte, ponghâldster 
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Ofwikende tiid fan tsjinst, sjoch it preekroaster. 
Ek kinne jo FOW Hegebeintum fine op ynternet- 
side: www.hegebeintum.tk  

 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
                                                                                                                            
                                        
 
 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 
       Pantsjewier 21 9073 HL Marrum 
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