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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    Tel. 0518-402629  

R. Tjeerdsma,  Marrum              skriuwer      Tel. 0518-432524 

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

T.  Otte-Feenstra                                             Tel. 0518-411696                 

M.  Politiek                                              Tel. 0519-339231 

 

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 Ljouwert) op namme fan it 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 
te Ferwert   
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B â n   mei  B e i n t u m 
 

As jo de titel boppe dit stikje ferlykje mei de 

namme fan ús blêd, is er net sa orizjineel mar it is 

no ien kear sa dat myn persoanlike bân mei 

Hegebeintum tige grut is. 

Yn ‟t foarste plak komme myn foarâlden út dit 

ferneamde doarp en fierder is myn “godstsjinstige 

oplieding” hjir begûn op‟e sneinskoalle ûnder de 

betûfte  lieding fan ds. Kalma. Dan ferjit ik noch dat 

myn earste tsjerklike kontakt bestie út húsbesyk fan 

ds. Sevenster. Yn de oanfallige âldens fan in jier as 

seis neamde dûmny my Skeltemantsje en frege wat 

ik letter wurde woe. As ik him it antwurd skuldich 

bliuwe moast, joech er my it advys om dûmny te 

wurden, mar dat like my fansels wol op fleanen.  

Ds. Kalma fertelde ús neist ferhalen út de bibel, ek 

ynteressante saken oer terp en tsjerke fan 

Hegebeintum. En deroer bleau blykber aardich wat 

by my hingjen want ik wûn in priis foar in opstel 

oer dat ûnderwerp! 

Mei in grutte stap fierder bedarje ik by de “Vrije 

Vogels,” in jongesklub ûnder lieding fan 

ds.Wagenvoorde, dy‟t ús hiel wat passende dingen 

bybrocht en ek besocht ús wat te learen oer  “de 

blomkes en de bijkes”. Yn dat ferbân fertelde hy ús 

û.o. dat er fereale wurden wie op de kûten fan syn 

frou. Eins fûnen guon fan ús dat in bytsje ûnder it 

peil fan in dûmny…… 

Letter kaam ds. Boeke en dy preke (seinen se) oer 

blomkes, bijkes en fûgeltsje mar dan  mei in oare 
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djipgong. Neffens strangere bruorren en susters yn 

‟e lear mei te min djipgong.  

Oars is der yn syn tiid wol hiel wat bard en dan tink 

ik u.o. oan “Het Terpaccoord,” it mingd tsjerkekoar 

fan Hegebeintum en Ferwert, wêrfan‟t  de namme 

foar himsels sprekt. By útfieringen stiene de mânlju 

yn de “Kempenaarsbank” en de froulju dêrfoar. Der 

hat ek in sneinske tsjerkebus riden tusken Hallum 

en Beintum mei as tuskenstops Marrum en Ferwert. 

Wat in tiid! 

Der bestie yn dy tiid ek in “jongelingsferiening”, de 

V.C.J.C. dêr‟t noch hiel wat jonge Ferwerters en 

Beintumers harren fierdere ûntwikkeling op 

godstsjinstich gebied hân ha en dêrby moat je 

fansels net al te swiersettich tinke.  

Persoanlik ha ‟k ek noch lieding jûn oan de 

sneinskoalle. Ik ferjit dêrby noait wer myn earste 

Krystfeest, doe‟t ik noch net befoardere wie ta 

ferhaleferteller, mar mei in amer wetter, in reagebal 

en in dweil achter de echte krystbeam – oan de 

hoannebalken ta -  siet om der foar te soargjen dat 

der troch de echte kearsen gjin rampen ûntstiene.  

Stadichoan waard it sneins minder drok op ‟e terp 

fan Hegebeintum en rekke it tsjerkje leger en leger. 

Ta grut fertriet fan al dy hurde wurkers, dy‟t in soad 

goede jierren yn‟t spier west hiene en der alles oan 

diene om de gemeente libben te hâlden. 

 

No binne wy jierren fierder en rint datselde tsjerkje, 

ek al wer jierren, op de earste snein fan de moanne 

fol mei minsken dy‟t fan Oekumenysk en Frysk 
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hâlde. Wat in geweldich gefoel dat de tsjerke soms 

hast te lyts is foar al dy minsken, oeral wei!  

Mear as hûndert jier lyn makke de grûn fan de terp 

fan Beintum de earme grûn yn ‟e Wâlden riker. Mei 

‟t skipfol waard dy rykdom fuortbrocht, wolris wat 

te folle sizze wy achternei. 

No giet ien kear yn ‟e moanne in soad geastlike 

grûn by de terp del en wurdt yn kofferbakken, 

fytstassen, ûnder de snelbiner of gewoan yn it hert 

fan de minsken, de wrâld yn brocht! 

 

Schelte v.d.Meij 

 
 

 

                     Hegebeintum 

 
                         Doarpke mei dyn hege terp 

                        wat leist der prachtich hinne, 

                        de tsjerke mei de beammewâl 

                        dy‟t blikkeret yn ‟e sinne. 

 

                         Dyn ieuwenâlde „Godshûs‟ 

                         sjocht weitsjend oer it lân, 

                         syn klokken liede ús de tiid 

                         en ropt de minsken oan. 

 

                         De Hear jout dêr syn seine 

                         oan man en frou en bern, 

                         majestueus stiesto op wacht 

                         wat mei ik dy graach sjen!  

                   
                  Jelly J. Keekstra  Marrum   
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Fan de bestjoerstafel 

 
Op 30 augustus 2009 hawwe twa minsken fan ús bestjoer 

nei de ôfskiedtsjinst west fan ds. Ellert Jongstra te 

Holwert. Op 13 septimber 2009 binne wy nei de 

yntreetsjinst fan ds.Yvonne Hiemstra west fan de Feriene 

Kristlike Gemeente te Dokkum. 

 

It FOW Earnewâld wol fan harren  tsjerkeblêd de Earn in 

Frysktalich tiidskrift meitsje oer teologyske en 

libbensbeskôglike ûnderwerpen. Sy hawwe ús frege om  

ûnder ús tsjerkegongers hjirfoar oandacht te freegjen. 

Alle ynformaasje fan J. Lautenbach fan Earnewâld fine jo 

fanôf side 9.   

   

 

Us jiergearkomste foar 2010 sil hâlden wurde op: 

tongersdei 15 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.  

 

Rommert Tjeerdsma 
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Kollekten en jeften april  − oktober 2009 

 
April                   St.Joris                           €        171,00 

Maaie     Wylde guozzen        €            92,45 

Juny Stifting KiKa €          127,57 

July Wylde guozzen €          174,51 

Augustus Unicef €          145,65 

Septimber Stifting Sviatoslav €          113,91 

Oktober  Pink Ribbon €          137,75 

 

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

 

April  €         183,52 

April 09 Wite Tongersdei €           93,04  

Maaie  €         103,32 

Juny  €         131,81 

July  €         149,80 

Augustus  €         130,80 

Septimber  €         105,20 

Oktober  €         118,95 

 

Stipers: 5 x  € 15,00, 1 x  € 25,00, 1 x  € 120,00  
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 “PREEK”ROASTER FOAR 2009/2010  

                                  
    6 desimber  9.30   da. A. Veurman- 

                                 Klaren Aldtsjerk 

24 desimber   21.00 Krystnachttsjinst 

          drs. Y. Hiemstra Feanwâlden 

31 desimber   19.00 ds. K. Visbeek De Westereen 

  

 3 jannewaris  9.30  hr. W.Tjerkstra        Snits 

  7 febrewaris  9.30  hr.  L. Durkz            Grins 

  7 maart          9.30  ds   B.Smilde           Ljouwert 

  1 april            19.30  Wite Tongersdei                                                                                                                                                                                                                                   

.                               ds. K  Visbeek         De Westereen 

  

 4 april             9.30 ds  P. Fortuin            Deinum 

 2 maaie           9.30 da. De Boer-de Boer Easterein 

     

                      

 

 

                    Alderling :   

T. Vellema-Oppedijk, Blije           0519-561256                                                                                                                                   

Oargelisten:                                                                                             

Johanna Bergsma, Ferwert           .0518-413284                                                

Rigt Wiersma, Ferwert                  0518-411978            

              Auke Wiersma, Hegebeintum       0518-411665 

                                                                                                                        

Koster:                                                                                      G. 

Sterk-v.d.Woude, Ferwert        0518-411798       
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               De Earn:Frysk nijsblêd oer teology en libbensbeskôglike                                                
             ûnderwerpen 

FOW sûnt 1998 
 
Oanlieding ta de oprjochting fan it Frysk Oekumenysk 
Wurkferbân Earnewâld wie in útnoeging fan dûmny Klooster 
om yn maart 1998 ris te praten oer de takomst fan de 
Herfoarme Tsjerke yn Earnewâld. De Nederlânsk Herfoarme 
gemeente wie net botte grut yn Earnewâld en der kamen de 
lêste jierren ek net folle nije leden by. Wol wiene der in protte 
besikers, dy‟t benammen by Fryske tsjinsten mei regelmaat 
kamen. Is der mear fan de gemeente te meitsjen? En dan 
tocht Klooster benammen oan de oekumenyske gemeenten 
fan Hjelbeam, Hegebeintum en Sleat. As gastsprekker wie ds. 
Klaas Visbeek oanwêzich, dy‟t meiholpen hat oan de stifting 
fan in oekumenyske gemeente yn Ternaard en Hegebeintum. 
Yn oktober 1998 is doe it FOWE oprjochte en fan it begjin ôf 
oan hawwe wy 2 aktiviteiten opset, dy‟t altyd aardich oanslein 
binne. 
De earste wie om tegearre mei de NH gemeente in mienskiplik 
tsjerkebledsje op te setten. 
De twadde wie in idee fan destiids foarsitter Doeke Faber om 
yn Earnewâld in soarte fan Olterterper Kring, in Earnewâldster 
Rûnte, op te rjochtsjen. 
It earste jier tochten we fan de Rûnte: “Moai as der 25 
minsken komme.”, mar foar we it wisten hienen we al mear as 
100 dielnimmers en tsjintwurdich hâlde wy alle winterskoften 6 
lêzingen, dêr‟t mear as 130 minsken op ôf komme. En 
fangefolgen hat it Wurkferbân yn Itens in Itenser Rûnte op 
poaten set, dy‟t ek tige súksesfol is. 
 

 
De namme fan ús tsjerkeblêd komt fansels fan de namme fan 
Earnewâld (adelaarswoude) en fan de bekende psalm. Fan it 
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begjin ôf oan hat it doel west om der mear fan te meitsjen as 
in simpel meidielingsbledsje. Der moasten artikels yn, dy‟t de 
minsken ynhâldlik wat seinen. As redaksje krigen wy faak 
positive reaksjes op foarm en ynhâld fan ús blêd. 
Wy fernamen ek dat wy fakentiids mear kopij hiene as wy yn 
ús nûmers opnimme koene. Sadwaande binne wy der ta 
kommen om de opset wat te feroarjen en de ynhâld te 
ferbreedzjen. Wy ha  besletten om der in beskieden magazine 
fan te meitsjen en om it los te keppeljen fan de nijsberjochten 
fan de herfoarme gemeente te Earnewâld. Dy berjochten 
wurde ynearsten - oant dêr in oare oplossing foar komt - noch 
opnommen yn de Earn.  
 
Wat wolle wy krekt mei de Earn? 
Wy geane der fanút dat der yn Fryslân in merk is foar in yn 
prinsipe Frysktalich tydskrift dat ynformaasje biedt oer 
teologyske en libbensbeskôglike ûnderwerpen, yn modern 
godstsjinstige geast en ûnôfhinklik fan de besteande tsjerken. 
Wy wolle ús dan ek net bine oan tsjerklike teology en oan 
tsjerklike kaders. Fansels steane wy iepen foar alles wat 
weardefol is yn de bibelske en de kristlike tradysje, mar stelle 
ús wol kritysk op. Op dyselde wize steane wy iepen foar de 
hjoeddeiske wittenskip en kultuer.  
Mei de ynhâld fan it tydskrift wolle besykje om temjitte te 
kommen oan it ferlet fan minsken dy‟t op geastlik gebied 
sykjend binne; minsken dy‟t oan de iene kant boeid wurde 
troch de grutte fragen fan leauwen en libben, mar dy‟t oan de 
oare kant fakentiids gjin befrediging fine by de tradisjonele 
tsjerklike antwurden. Boppedat dogge de kranten en oare 
blêden yn Fryslân – mar ek dêrbûten – net folle oan ditsoarte 
ûnderwerpen of se binne meastentiids frij behâldend. 
Wy binne fan doel om artikels op te nimmen dy‟t geane oer 
bibelske en teologyske ûnderwerpen; oer de ferhâlding tusken 
wittenskip en leauwen; lêzings dy‟t hâlden binne op de 
Earnewâldster rûnte; gearfettings fan preken dy‟t yn 
Earnewâld hâlden binne; artikels oer keunst en kultuer; 
ferhalen en poëzij ensfh.   
Op dizze wize hopet dizze nije Earn njonken de lêzingjûnen 
fan de „Earnewâldster Rûnte‟ - ús stúdzjerûnte dy‟t dit jier it 
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tsiende seizoen yngiet – en de webside www.fowe.org in 
kanaal te wêzen om modern godstsjinstich gedachtegoed yn 
de Fryske taal út te dragen.  
 
Abonneminten 
Wy hawwe in redaksje foarme fan in fjouwertal minsken, dy‟t it 
mandaat hawwe fan 
it FOWE en dy‟t ferantwurdlikheid drage foar de ynhâld en 
útfiering fan de Earn. Fierders hoopje wy in tal meiwurkers te 
finen om kopij oan te leverjen dy‟t past binnen it doel dat wy ús 
steld hawwe. It is it doel dat de Earn it earste jier fjouwer kear 
ferskynt. Dêrnei wurdt beoardiele oft it seis kear wurde kin. 
Minsken dy‟t belangstelling hawwe foar in proefnûmer fan de 
Earn of in abonnemint kinne dat oanfreegje by: Tine van 
Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld, till. 06-20 60 04 09 of 
fia E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl 
Dy‟t mear witte wol oer de ynhâld kin ek ris op ús ynternetside: 
www.fowe.org sjen. 
In soad artikels út de Earn wurde dêr ek publisearre. 
 
Foar de redaksje fan de Earn    
Jan Lautenbach 

 

      
 
          

                     
 
 

http://www.fowe.org/
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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 
         Pantsjewier 21  9073 HL Marrum 


