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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: 

A. Postma-Brandsma,  Ferwert  foarsitter        Tel. 0518-411870                       

S. van der Woude,  St.Anne       skriuwster    Tel. 0518-402629  

L. Vroom,  Ferwert                     ponghâlder     Tel. 0518-413037 

T. A. Broersma,  Holwert    Tel. 0519-561661 

R. Tjeerdsma,  Marrum    Tel. 0518-432524 

  

Kontaktadressen: 

A. Postma-Brandsma S. van der Woude 

Stasjonstrjitte 33 Fogelsang 35 

9172 NW Ferwert 9076 KA St.Anne 

Tel. 0518-411870 Tel. 0518-402629 

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 Ljouwert) op namme fan it 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 
te Ferwert   
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(Un)sichtber 
Underwilens hâlde wy as doel foar eagen net de dingen dy’t men 

sjocht, mar dy’t men net sjocht; want wat men sjocht is mar foar in 

tiid, mar wat men net sjocht bliuwt ivich. (2 Kor. 4: 18). 

Sûnder sichtbere dingen rêde wy it net op: huzen, fytsen, 

iten, drinken, skoalle, bedriuw, en alles dat men fierder 

mei it bleate each sjen kin. Wy kinne der slim sûnder. 

Dochs binne se mar tydlik. Se kinne der ek mar net mear 

wêze. De ûnsichtbere dingen binne de ferhalen dêr efter. 

Wa wenje yn ’e huzen en wat docht men mei elkoar? Hoe 

tinke se en hoe geane se de takomst yn ’e mjitte? Dat jout 

kleur oan de sichtbere dingen. It giet ek langer mei.  

De apostel set yn syn brief noch in stap mear: de 

ûnsichtbere dingen hawwe mei de Heare God te meitsjen. 

Wat Hy docht en seit, dat is fan grutte wearde. It 

Evangeelje by de dingen fan ’e wrâld, dat jout kleur oan 

it gehiel. Minsken dy’t yn ’e besnijing komme fan it 

Evangeelje, dy hâlde rekken mei de ivichheid. It sjocht 

der yn alle gefallen oars út by harren. Wa’t rekken hâldt 

mei de dingen dy’t men net sjocht, sjocht oars nei de 

dingen dy’t men al sjocht. De himel stiet iepen foar de 

ierde. De Heare God sjocht om nei minsken.  

 Der binne ferskate lieten dy’t dêr oer geane. Ik haw ris 

socht yn de bondel ‘Tuskentiden’. Lês mar even mei, soe 

ik sizze. It earste liet is in liet oer de tsjerke. Yn it fierde 

fers stiet dit: 

Wurdt dit in hûs, in oarde, dêr’t 

de himel iepenteart, 

dêr’t ingels tsjûgje fan jo treast, 

dêr’t elkenien Jo kennen leart? 

    - Men - 
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Men sjocht ynienen mei oare eagen nei it tsjerkegebou. 

Sa as men ek mei oare eagen nei de wrâld sjen kin by it 

harkjen nei Gods wurd oer de skepping. Bygelyks yn in 

bekend berneliet (21:1): 

Yn it begjin lei de ierde der hinne, 

alles wie tsjuster en leech en swart. 

God spriek it wurd en it ljocht koe 

begjinne, 

lykas dat no alle dagen bart. 

Elk hat der ris mei te krijen, dat it oars is en dat der gjin 

ljocht skynt. Der kin fan alles oan ’e hân wêze. It is 

tsjuster. In lyts liet dêr oer is it folgjende (nr. 45): 

Hear, it tsjuster is gjin tsjuster foar Jo; 

De nacht is as de dei like helder. 

Alle klam falt op de namme fan de Hear yn de earste 

rigel. Sûnder Him kloppet it liet net. Dyselde ynhâld 

komt werom yn it liet (nr. 98), dêr’t de earste rigel fan is: 

Yn ’e skurte fan mem bin ik weve, mar dêr’t it lêste fers 

sa fan giet: 

Jo, dy’t berntsjes ta jubeljen bringe, 

jou my stim al den dei, 

dat ik lofsjonge mei 

en de driigjende nachten betwinge. 

Tink goed om de lêste rigel. De nachten driigje…. Elk 

kin him dêr wol wat by tinke. Mar de Hear dy’t berntsjes 

jubelje lit sil my dochs ek wol lofsjonge litte…? 

Yn in liet fan Jaap Zijlstra (nr. 127) komt yn it earste fers  

 

         - yn de earste - 
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yn de earste rigel it wurd ûnsichtber foar, mar yn de lêste  

rigel dat wy wat sjen kinne. Wa’t yn God leaut sil nochris 

wat sjen! 

Jo, ûnsichtber foar ús each, 

Dy’t wy as God en Heit oanroppe, 

wês net inkeld fier, dêrboppe. 

Skyn op ús, jo eigen bern, 

lit ús yn jo takomst sjen. 

De dingen dy’t men net sjocht dêr leart men sjen by, sei 

Paulus al en de lietedichters wurken dat út. De eagen 

iepen dus. It kin der wolris oars út sjen as wy earst 

tochten. 

 

Ds. P.Beintema (Dokkum) 
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Fan ’e bestjoerstafel 

 
Lieuwe en Frieda Vroom wolle harren soantsje  

Filippus Jetze graach dope litte ûnder de ferantwurd- 

likens fan ús FOW Hegebeintum. Filippus Jetze is 

berne op 24 septimber 2008. 

Om’t de tsjerketsjinsten op de earste sneinen fan ’e 

kommende moannen al ynfolle binne, hawwe Lieuwe en 

Frieda keazen foar it hâlden fan de dooptsjinst op snein 

16 novimber 2008 ûnder lieding fan ds. J.F. Kroon fan 

Bitgummole. In elts is wolkom yn dizze tsjinst. 

 

Op snein 7 desimber 2008 sille Yvonne Hiemstra en 

Gerrit Breteler mei sjongeres Gezina van der Zwaag en 

pianist Gerrit Hager in middeisprogramma fersoargje, dat 

begjint om 15.00 oere, yn ’e tsjerke fan Hegebeintum. 

De taljochting fine jo op side 9.  

 

Us jiergearkomste foar 2009 sil hâlden wurde op: 

tongersdei 16 april. 
 

Earetsjinsten fan it FOW Hegebeintum wurde mooglik 

makke troch kollekten en jeften. Om ek yn de takomst 

fersekere te bliuwen fan ús Frysktalige tsjinsten, freegje 

wy jo it FOW Hegebeintum te betinken mei in ekstra 

finansjele stipe. Jo kinne derfoar gebrûk meitsje fan ús 

bankrekken nûmer 39 54 35 811 op namme fan: 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân te Ferwert. 

 

Syt van der Woude 
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Kollekten en jeften  april – oktober 2008 

 
April St. SOA € 123,88 

Maaie KIKA € 89,70 

Juny St. Bysûnder Neden 

      Birma € 123,61 

July Roemenië/Albanië 

   Komitee € 113,15 

Augustus Unicef € 152,70 

Septimber St. Majak € 132,27 

Oktober Wylde Guozzen € 147,67 

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

 

April  € 153,60 

Maaie  € 82,30 

Juny  € 131,20 

July  € 154,18 

Augustus  € 167,68 

Septimber  € 61,00 

Oktober  € 155,16 

 

Stipers: 1 x € 15,00, 1 x € 20,00, 1 x € 40,00. 
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„PREEK”ROASTER FOAR 2008/2009   

                                  
16 novimber   9.30   Dooptsjinst: 

                   Filippus Jetze Vroom 

            ds. J.F. Kroon  Bitgummole 

 7 desimber   9.30 ds. A.Kobus  Reduzum 

 7 desimber 15.00 Middeisprogramma:  

    Yvonne Hiemstra/ 

   Gerrit Breteler e.o. 

24 desimber  21.00 Krystnachttsjinst 

             ds. G. Bilker Dokkum  

31 desimber 19.00   ds. K. Visbeek De Westerein 

  4 jannewaris   9.30 mefr.G.de Boer-de Boer 

      Easterein 

   1 febrewaris  9.30   hr. W. Tjerkstra Snits 

   1 maart   9.30 ds. P. Beintema Dokkum 

   5 april   9.30 ds. U. Tjallingii Deinum 

    9 april 19.30 Wite Tongersdei 

  ds. D. Wiersma Driezum 

   3 maaie   9.30 ds. P. Fortuin Deinum 

 

 

                    

                                                  Alderling:   

                                     T. Vellema-Oppedijk, Blije  0519-561256   

 

                                                            Oargelisten: 

                                       Auke Wiersma, Hegebeintum  0518-411665 

                                    Rigt Wiersma, Ferwert 0518-411978                              

 

                                                             Koster: 

                                      G. Sterk-v.d.Woude, Ferwert    0518-411798        
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It middeisprogramma fan 7 desimber 2008 

 
Understeand in lytse taljochting op het middeisprogramma dat  

drs. Yvonne Hiemstra en keunster Gerrit Breteler yn 

gearwurking mei sjongeres Gezina van der Zwaag en pianist 

Gerrit Hager op 7 desimber oansteande yn de tsjerke te 

Hegebeintum hoopje út te fieren. 

 

Sy sille in filosofyske eksersysje bringe en stilstean by God, 

fergonklikheid en de leafde. Hja sille dat dwaan oan de hân fan  

Preker en it Heechliet, mei muzyk en teksten fan Gerrit Breteler. 

Doe’t God ferdwûn út Jorwert is de titel fan de syktocht dêr’t 

Breteler en Hiemstra al in skoftsje mei dwaande binne. 

Hja hawwe har programma al in pear kear mei grut sukses 

útfierd yn Nij Beets en ek, yn oare foarm, yn tsjinsten fan de 

oekumenyske wurkferbannen, yn Itens en Earnewâld. Der sil 

wurk útfierd wurde fan Bretelers cd „Lit ús derom drinke” en 

syn „ Requiem foar Fryslân”. 

 

It programma begjint om 15.00 oere en sil likernôch ien oere 

duorje. Dernei bestiet de mooglikheid om yn it Besikerssintrum 

ûnder oan de terp in bakje kofje te drinken.   

De yntree is € 5,00 per persoan. De kaarten binne fan 

3 novimber 2008 ôf te keap by: 

 

Anny Postma, Stasjonsstrjitte 33, 9172 NW Ferwert  

Kaarten reservearje kin by alle bestjoersleden, sjuch side 2.   

 

Sjoen de belangstelling dy’t foar dit programma yn oare plakken 

bestie, en de beheinde romte yn de tsjerke fan Hegebeintum, is it 

wichtich om mei it keapjen fan de kaart(en) net te lang te 

wachtsjen.  
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Belidenis  

 

Wat minsken mar amper mear leauwe,  

is dat der gjin ierde noch wie 

en dat der gjin wolkens noch dreauwen 

en dat der gjin see noch bestie 

en dat der gjin blommen noch bloeiden 

en nearne in fiskje noch swom 

en dat der gjin flinterkes djoeiden 

en nea net in fûgeltsje song. 

 

Doe koe ek gjin sinne noch skine, 

doe klonk der gjin wurd of gebod, 

doe wie der gjin tiid, gjin ferline,  

DOE WIE DE ALMACHTIGE GOD. 

 

 

 

 

 
Dit is in bewurking troch Jacobus Knol fan it saneamde 

Wessobrunner gebed.. Dat is in fers fan in ûnbekende dichter om 800 

nei Kristus hinne. It waard fûn yn de biblioteek fan it kleaster 

Wessobrunn  yn Beieren en jildt as it âldste, kristlike gedicht dat yn 

it Alddútsk skreaun is.  
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Ofwikende tiid fan tsjinst, sjuch it 

preekroaster.  

Ek kinne jo FOW Hegebeintum fine op 

ynternetside: www.hegebeintum.tk 
 

 

 

 

 

 

 Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 
              Fogelsang 35  9076 KA St. Anne  


