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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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Syn mem bewarre dat allegearre yn har hert… 
 

Witsten jo dat de earste kristenen ‘minsken fan de wei’ neamd 

waarden? En dit seit neffens my in soad oer de kondysje fan ús 

minslik bestean. Wy binne as leauwigen ûnderweis, we 

swalkje troch wrâld en tiid, op syk nei takomst. Wy libje mei 

de ferwachting dat it oars moat en dat it ek oars kín! Mar dy 

ferwachting giet faak dwers tsjin ús gefoel yn. De realiteit om 

ús hinne is sa oars, sa hurd en sa wreed. En dochs fielt men 

djip fan binnen, sûnder dat men it mei syn ferstân ferklearje 

kin, dat it de muoite wurdich is om te folhurdzjen yn dy 

ferwachting dat de tiden better wurde sille. Om’t it sa net 

langer kin.  

 

Dy ferwachting waard neffens guon evangelisten taastber yn 

de berte fan in bern. Dat bern sil de namme Jeshoeha krije: 

God sil rêde. Mar syn namme sil it bern net altyd ta seine 

wêze. No is it goed om te betinken dat wy minsken binne dy’t 

al weet hawwe fan hoe’t syn libben ferrinne sil. De preester 

Simeon, neffens it evangeelje fan Lukas, stie oan de oare kant 

fan it ferhaal: hy stie oan de sprekwurdlike widze fan it bern. 

Simeon seach yn him de ferfolling fan Gods belofte. Dat bern 

sil de ferlossing bringe. Mar nei dizze wurden rjochte er him 

dalik ta de mem, en sei tsjin Maria: ‘Gâns minsken sille oer dit 

jonkje falle en troch Him oereinkomme. Hy is set ta in teken 

fan God, dat tsjinspraak opropt…’ Dat binne driigjende 

wurden dy’t in mem, dy’t krekt út har kreambêd komt, dwers 

troch de siel snije. Se hie wol foarfield dat it bern oars as oaren 

wêze soe, mar wat dat betsjutte soe, koe hja noch net witte.  

 

Der binne soms saken dy’t in minske ‘wit’ sûnder dat immen it 

ús ea ferteld hat. Is it net faak sa dat men dêr krekt sicht op 

krijt as men der yn syn libben oan ta is? Dat men soms al wol  



 4 

fiele kin dat eat wichtich is, of dat eat beskiedend wêze sil, 

mar dat men der noch net krekt de finger op lizze kin?  

 

Ik moat tinke oan dizze wurden: Syn mem bewarre dat 

allegearre yn har hert… (Lukas 2: 51b.) Dizze wurden oer 

Maria stean yn it ferhaal oer de jonge Jezus dy’t fuortrûn wie 

en de skriftgelearden ûnderrjocht joech. Jezus sei, doe’t syn 

âlders harren ûngerêst makken: ‘Wisten jim dan net, dat ik 

dwaande wêze moat mei de dingen fan myn Heit?’ Maria 

begriep it net. Maar troch mei it bern om te gean, kaam Maria 

der efter dat er yndie in grut geheim mei him meidroech. In 

geheim dêr’t hja yn har gefoel al langer weet fan hie, mar net 

trochgrûnje koe. En soks freget om in djip betrouwen om dat 

bern, dat mystearje, waakse te litten, wylst men der mei it 

ferstân net bykomme kin.  

 

Dizze hâlding fan stil betrouwen fyn ik treastryk en hoopfol. 

As predikant mar boppe alles as minske, libjend yn dizze tiid, 

begryp ik lang net alles fan wat de bibel ús jout oan bylden. Ek 

ik bin ûnderweis en hâld my fêst oan ieuwenâlde teksten en 

ferhalen. Ik bliuw hoop hâlden op it geheimnis, tsjin de krêften 

fan de tiidgeast yn. Mar trochgrûnje kin ik it net. Maria lit my 

sjen dat ik der op betrouwe mei dat ik it wûnder ea sjen sil, op 

de tiid dy’t my jûn wurde sil. Op hokker wize dan ek.  

 

De Frysk Oekumenyske Wurkferbannen binne wichtige 

plakken yn de wrâld fan it leauwen. Omdat we fan hjir út wei 

op in hjoeddeistige wize sykje nei doel, oarsprong en sin, 

droegen troch de tradysje. De dichter Rainer Maria Rilke sei it 

sa: „Ik vraag u geduld te hebben met alle onopgeloste vragen 

in uw hart en te proberen de vragen zelf lief te hebben. Zoek 

niet naar antwoorden die niet gegeven kunnen worden, want 

antwoorden zijn het leven niet. Leef de vragen. Misschien leeft 

u dan geleidelijk aan zonder het te merken, in het antwoord”.  
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Yn ús hert binne ús fragen en twifels feilich. En de Ivige sil ús 

liede op de wei fan it godlik ynsjoch. 

Mei it sa wêze! 

 

Ds. Yvonne Hiemstra  

 

(predikant fan de menniste/remonstrantske tsjerke Dokkum, 

foarsitter fan it Frysk Oek. Wurkferbân Earnewâld). 
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Fan ’e bestjoerstafel 
 

Mei yngong fan 2011 sil de Beintumer Bân tenei ien kear 

yn ’t jier ferskine en dat sil yn ’e regel yn desimber wêze. 

Dit dogge wy om de kosten te beheinen. 

 

Us jiergearkomste yn 2011 ha wy steld op DV woansdei 

30 maart om 20.00 oere yn it Besikerssintrum ûnder oan 

de terp te Hegebeintum. As sprekker foar it twadde part 

fan de jûn hawwe wy de hear Jan Jongsma fan Burgum 

noege, dy’t ús wat fertelle sil oer de skiednis fan de 

kleasters yn Fryslân. 

 

De stipersaksje dy’t wy yn 2010 hâlden hawwe is goed 

slagge en hat aardich wat opbrocht. Alle stipers tige tank 

en ek yn 2011 sille wy jim wer freegje om ús Wurkferbân 

te stypjen.  

 

De mienskiplike jûn fan alle FOW’s yn Fryslân, dy’t ien 

kear yn ’t jier hâlden wurdt, wie dit jier op 12 oktober yn  

Balk. Trije minsken fan ús bestjoer hawwe dêr út namme 

fan it FOW Hegebeintum hinne west. 

 

Op 7 novimber 2010 hâlden wy in jubeltsjinst mei in 

soad sjongen en it foarlêzen fan gedichten, de liturch wie 

Kees Dijk en de gedichten waarden lêzen troch de 

skriuwer Anders Rozendal. Nei dizze tsjinst wie der 

kofjedrinken yn it besikerssintrum ûnder oan de terp. 

   

Earetsjinsten fan it FOW Hegebeintum wurde mooglik  
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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 

 

Kollekten en jeften maaie -novimber 2010 

 
maaie Oranjefonds  €  143,56 

juny Samenl. v. hoop €          151,00 

july Leger des Heils € 166,04 

augustus Kinderen i.d. knel € 99,21 

septimber Artsen zonder grenzen € 134,40 

oktober Stifting Majak € 150,00 

novimber Ynt.Kom.Fr.Earetsj. € 87,90 

     

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

 

maaie  € 130,70 

juny  € 145,30 

july  € 123,54 

augustus  € 115,15 

septimber  € 118,60 

oktober  € 145,00 

novimber  €  118,53

  

                                                         

 Stipers: 9 x € 15,00  6x € 25,00  1x € 30  3x € 50,00  2 x  

               € 100,00    
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“PREEK”ROASTER FOAR IT JIER 2011 

 
9 jannewaris 9.30 Hr. W. Tjerkstra Snits 

6 febrewaris 9.30 Ds. A. Kobus Mantgum 

6 maart 9.30 Ds. J. Groenveld Hurdegaryp 

3 april 9.30 Ds. T. Simonides Burdaard 

21 april             19.30 Wite Tongersdei  

             Ds. K. Visbeek De Westereen 

1 maaie 9.30 Hr. M. Span Ferwert 

5 juny 9.30 Ds. G. Bilker Dokkum 

3 july       9.30  Ds. H. Post            Dronryp                  

7 augustus 9.30 Hr. D. Vis Hallum 

4 septimber        9.30 Ds. L.H. Westra    Lollum 

2 oktober  9.30 Fr. J. Mulder         Yndyk 

6 novimber         9.30  Ds. D. Geertsma   Ryptsjerk 

4 desimber          9.30  Ds. J. Bakker        Menaam 

24 desimber      21.00  Krystnachttsjinst               

                                     Ds. P. Beintema   Dokkum 

31 desimber      19.00  Ds. K. Visbeek     De Westereen                               

 

 
Alderling: 
Tetsje Vellema,  Blije               0519-561256 

 

Oargelisten: 

Johanna Bergsma, Ferwert       0518-413284 

Rigt Wiersma, Ferwert             0518-411978  

Auke Wiersma, Hegebeintum  0518-411665  

 

                                Koster: 
                                Gryt Sterk, Ferwert                  0518-411798 
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MEESTER, WAT EEN SCHANDELIJK 

LEVEN WAS DAT MET DIEN HOND ? 
 

Reboelje  yn de tsjerke fan Beintum yn it jier 1787. 

 

Yn de tachtiger jierren fan de 18
e
 ieu wie der in grutte 

tsjinstelling tusken de patriotten en de prinsgezinden.  No 

wie men doe yn ús omkriten yn dy tiid mear op ’e hân 

fan de Oranjes as oarsom. Foaral yn Ferwert wiene de 

minsken de Oranjes tige tagedien. Mar de dûmny fan de 

kombinaasje Blije/Beintum mei de namme  Petrus 

Brouwer wie in echte patriot. Syn sweager Ds.Thomas 

Joha fan Reitsum wie dat ek. As tredde kin neamd wurde, 

de Beintumer skoalmaster Hendrik Brinxsma. Hy wie ek 

tige patriotysk. Op beide dûmny’s waard tige acht slein 

as men yn de preek ek wat sizze soe wat tsjin de Oranjes 

wie. Sadwaande wiene de hearen tige hoeden om wat fan 

de stoel ôf te sizzen. In twadde swierrichheid  wie foar 

harren de saneamde formuliergebeden. Dat wiene de 

gebeden dy de Staten Generaal de predikanten opleine 

om oan it ein fan de tsjinst te bidden foar de oerheid en it 

Oranjehûs. 

Inzonderheid bidden wij U voor de overheden welke het 

U belieft over ons te stellen en dêr kaam noch in hiele 

ferhanneling achteroan. Dizze formuliergebeden wiene 

ferplicht, dêr kaam gjin dûmny ûnderút! De lêzer begrypt 

wol dat dizze patriotyske dûmny’s dêr grutte muoite mei 

hiene. Hja fielden neat foar de Oranjes en hielendal net 

om foar in prins fan Oranje in bea út te sprekken.  

Sadwaande moat it yn in tsjerketsjinst op in snein yn 

1787 yn Beintum west hawwe, dat Ds. Brouwer oan it 

neigebet ta wie, wêr’t ek de bea foar de Oranjes by siet, 
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doe’t der ynienen in hûn efter yn tsjerke ûnbidich begûn 

te janken ! De minsken diene de eagen iepen, de hiele 

gemeente stiek de holle op en wie oerstjoer. Ds. Brouwer 

bleau yn syn wurden hingjen en sei: „Amen”.  

Dêrtroch ferfoel it gebet foar de Oranjes!  

Dûmny kaam by de stoel del en rôp nei master Brinxsma 

dy ek koster wie: „meester, wat een schandelijk leven 

was dat met dien hond?”  

„Ja  dûmny” sei de master, ‘as jo foar de prins bidde, dan 

gûle de hûnen !’  

Efternei besjoen kaam út dat skoalmaster Brinxsma krekt 

foar it neigebet de hûn ûngenedich op ’e sturt trape hie! 

 

Jehannes van Dijk  

 

( Dit ferhaal stiet yn Rimen en Teltsjes fan J. Halbertsma. 

Dêryn wurd sein dat it om in doarp yn Eastdongeradiel 

giet. Prof. Dr. Ph.H. Breuker hat útfûn dat it om 

Hegebeintum gie.) 
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In wente by de Hear... 
 
O Hear fan ús libben 
wêr fine wy rêst, 
de mosk hat in wente 
it sweltsje in nêst. 
 
Wy rinne troch buien 
op Jo pylgerpaad, 
troch oarden mei wellen 
en koel meitsjend skaad. 
 
Jo binn’ ús in skûle 
en skyld... kear op kear, 
wy wolle graach wenje   
yn ’t hûs fan ús Hear. 
 
Jelly J. Keekstra 
 
         nei psalm 84 : 4-13  
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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 

 
 


