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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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FREDEWINSK 
 
Kristenminsken fiere yn desimber mei de Kryst de berte 
fan Gods Soan, dy‟t as de “fredefoarst”  yn „e wrald 
kommen is.  
De altyd grienbliuwende spjirrebeam mei ljochtsjes  stiet 
symboal foar it libben dat de dea oerwinne sil, dat ljocht 
it tsjuster yn it libben ferdriuwe kin. Dat mei ús frede 
jaan.  
 
Mar by „frede‟ tinke wy faaks earst oan it tsjinoerstelde, 
oan “kriich”.  De swiere striid dy‟t ûntstiet as twa folken it 
net mei elkoar iens binne en it oerlis tusken lieders 
mislearret. As goede bedoelingen gjin grûn fine foar 
rjucht en rede, wurdt mei wapens besocht om it ôf te 
twingen. 
Mar... as de rêst werom is yn it lân, soe dan ek elk 
yntinse frede fiele? 
 
As wy yn „e tsjerke sprekke oer „frede„ stiet net “kriich” 
der tsjinoer mar in wurd dat tichter by ússels leit, 
nammentlik: „ûnfrede‟. En dat hat méár te krijen mei ús 
eigen fielen, leauwen en tinken, as mei dat fan oaren.                                                                   
Yn ús wêzen binnne wolris dûbele gefoelens, it ferstân is 
it net altyd  iens mei wat wy fiele. Wy kinne djip rekke 
wêze, begripe net werom dingen barre of sein wurde. Of 
krekt oarsom …….wêrom‟t dingen NET útsprutsen 
wurde. Dat bringt ûnfrede yn minsken en sûnder it sels 
te witten of te wollen, kinne wy it paad nei God en nei 
elkoar, bjuster reitsje.              
„Frede fine ‟en „frede bringe‟ is foar nimmen ienfâldich. 
Net foar lieders fan lannen en tsjerken, mar ek foar 
ússels net. Bûten it libben is der gjin skoalle der‟t frede te 
learen is. Lokkich hawwe wy neist taal út de bibel ek 
tekens oanrikt krigen troch Jezus libbenswize, en dy 
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sprekke méár as wurden sizze kinne. Hy hat minsken de 
hân op it skouder lein om krêft te jaan nei lichem en 
geast, om ek Gods frede oan te rikken, troch te jaan. 
Mear as ien kear hat Jezus tsjin minsken sein: „Myn 
frede wêz aloan mei jimme”.  Mar de wichtigste  winsk 
hâlde Hy by it Hillich Nachtmiel sa‟t it stiet  yn it 
evangeelje fan Johannes 14:27: „Frede lit ik jimme nei, 
myn frede jou ik jimme; net lykas de wrâld frede jout, jou 
ik jimme dy. Wurdt mar net oerstjoer en sit mar net yn 
noed”.      
 
Dat is ek de betsjutting fan de fredewinsk yn de Roomsk 
Katolike tsjerken. Nei it fredegebed spried de foargonger 
syn earms út en seit: „Frede fan Kristus wêz aloan mei 
jimme”. Dernei wurde minsken útnoege elkoar de hân te 
jaan mei de wurden: „Frede fan Kristus”.  Dit as teken 
dat Kristus ús yn it libben mei syn frede, hope en betrou-
wen begelied, mar boppe alles,  rêst jout.  Dat wy krêft 
krije om frede te hawwen mei ússels, mei God, mar ek 
mei alle minsken yn ‟e wrâld.  
Meie wy dat betrouwen, dy hope en frede ek útstrielje op 
ús libenspaad.  
 
Fan dit plak ôf winskje ik jim, freonen fan Beintum, dy 
FREDE fan herte ta.  
                                                        
 J.Mulder - Vogelzang 
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Fan ’e bestjoerstafel 
 

Woansdei 30 maart 2011  hawwe wy ús jiergearkomste 

hâlden yn it Besikerssintrum te Hegebeintum. Nei it skoft 

kaam dhr. Jan Jongsma oan it wurd oer de skiednis fan de 

kleasters yn Fryslân. 

 

De jiergearkomste foar 2012 is fêststelt op woansdei 28 

maart om 20.00. Ek dêr hopet dhr. Jan Jongsma fan 

Burgum nei it skoft in lêzing te hâlden, dizze kear oer de 

Amisch yn Amearika. 

 

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

kear yn ’t jier hâlden wurdt, wie dit jier yn Hantumhuzen, 

trije minsken fan ús bestjoer hawwe dêr út namme fan it 

FOW Hegebeintum hinne west.   

 

Fierderop yn dit blêd fine jim in oprop fan ús ponghâlder 

Theo oangeande de stipersaksje. Om wis te wêzen dat ek 

yn de takomst de tsjinsten fan ús Frysk Oekumenysk 

Wurkferbân hâlden wurde kinne, freegje wy dêr jimme 

spesiale oandacht foar. 

 

Rommert Tjeerdsma 

 

 

Kollekten en jeften des. 2010 - nov. 2011 

 

Desimber 5     KWF Kankerbestriding € 55,00  

Desimber 24   Tsjerke yn aksje   €  128,40            

Desimber 31    Sviatoslav      € 121,87
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Jannewaris  Wylde Guozzen € 168,85    

Febrewaris      Tsjerke yn aksje  € 99,40               

Maart   Wylde Guozzen € 75,40              

April 3             Reade Krús € 136,40 

Maaie   Stifting  Majak     € 73,83                          

Juny   People Trust € 117,65                  

July                 Stifting Kika   € 100,33                  

Augustus         Reade Krús     € 110,00 

Septimber        Giro 555 Afrika € 153,60 

Oktober           Pink Ribbon € 120,00 

Novimber       Artsen sûnder grinzen € 128,65 

 
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

 

Desimber 5   € 52,65                                              

Desimber 24   €   148,60        

Desimber 31    € 157,35 

         

Jannewaris  € 74,10  

Febrewaris  €    95,60    

Maart  € 83,00 

April 3  €   115,80   

April 21 € 92,55                               

Maaie € 75,20                    

Juny  € 102,70                         

July  € 89,97 

Augustus                                                   € 107,00     

Septimber       € 76,40                                             

Oktober                              €   121,30                       

Novimber                                                  €      115,15 

 

Stipers :  1x € 10,00,  18x € 15,00, 1 x € 20,00, 

               5x € 25,00,  1x 40,00,  1x € 100,00. 
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IT  PREEKROASTER  FOAR  2012 
8 jannewaris    9.30   Ds. A. Elverding Eastermar 

5 febrewaris     9.30 Mefr. G. de Boer       Easterein 

4 maart  9.30   Ds. J.F. Kroon            Bitgummole  

1 april  9.30   Ds. P. Beintema         Dokkum 

5 april            19.30   Ds. K. Visbeek          Westereen 

6 maaie  9.30   Ds. A. Kobus            Mantgum 

3 juny  9.30   Ds. G. Bilker            Dokkum   

1 july  9.30   Mefr. J. Mulder        Yndyk 

5 augustus        9.30   Ds. G. Bilker            Dokkum            

2 septimber      9.30   Mefr. W. Tinga        Grins 

7 oktober          9.30   Mefr. Y. Hiemstra   Dokkum 

4 novimber       9.30   Ds. G. Visser           Wâlterswâld   

2 desimber        9.30   Ds. T. Simonides     Burdaard 

24 desimber    21.00   Ds. E. Jongstra         Blije 

31 desimber    19.00   Ds. K. Visbeek   Westereen

  

 

              

     
      

       

 

                    
   Alderling: 

  T.Vellema-Oppedijk, Blije 0519-561256 

   Oargelisten:    

 Johanna Bergsma, Ferwert 0518-413284 

  Rigt Wiersma, Ferwert 0518-411978 

    

   Koster:    

  G.Sterk-v.d.Woude, Ferwert 0518-411798 
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“YN IT FRYSK LIBJE, LEAUWE 

 YN IT HOLLÂNSK” 

 

It drôvichst haadstik út de skiednis fan it Frysk is dat 

oer it Frysk yn ’e tsjerke. De Friezen hearre ta de 

seldsume folken op ierde, dy’t sneins it Evangeelje net 

yn har eigen taal beharkje. Wol beharkje kinne, mar 

dat net wolle. Hja nimme it Hollânsk as tsjerke- taal 

foar leaf. Tusken har libben en har leauwe ha hja in 

keunstmjittige taalskieding oan brocht. It Frysk is 

foar har de deiske taal, it Hollânsk de sneinske. It 

Hollânsk is foar de dei fan de Hear, it Frysk foar de 

wurkdagen. It Hollânsk is foar de tsjerklike  en oare 

hegere saken, it Frysk is foar de wrâldske en sljochte 

dingen. 

 

 

DE TSIEN STELLINGS  FAN  NOORDMANS : 
 

1>  It handhavendjen fan it Hollânsk as taal fan tsjerke en 

leauwe yn Fryslân is ûnbibelsk, ûnskriftuerlik. De 

evangeeljeboeken en de measte apostolyske brieven 

binne skreaun yn de taal fan it gewoane folk, net fan de 

hegerein. Jezus spriek God oan as ‘Abba’ (Heit) yn syn 

Arameeske memmetaal. Hy brûkte net it ekwivalent fan 

it Hollânske ‘Vader’ mar fan it Fryske ‘Heit’. Yn de 

evangeeljes wurdt God 174 kear ‘Abba’neamd. Dat 

Arameeske wurd is sels trije kear stean bleaun yn de 

Grykske tekst fan it Nije Testamint. Ek mei de dea foar 

eagen ropt Jezus God noch oan as ‘Abba’. Gjin sprake 

fan ûnearbidich en bot taalgebrûk yn de omgong mei 

God. It is dêrom yn striid mei de letter en de geast fan de 

bibel as Kristen-Friezen úthâlde wolle, Heit soe net 
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earbidich genôch foar God wêze en it Frysk soe foar de 

omgong mei de Hear fan minder alloai wêze as it 

Arameesk fan Jezus en syn dissipels. 

2> It net brûke wollen of doarren fan it Frysk yn ’e 

earetsjinst docht tekoart oan de Skepper, de Hear fan alle 

folken, naasjes, tongen en talen. It is in stik 

heechmoedigens, dôfhûdigens en oerhearringens, God 

de Him takommende eare yn it Frysk ûntkeare te wollen 

en soks ek noch mei fromme en nederige arguminten. 

It net brûken fan it Frysk yn ’e earetsjinst is yn striid mei 

de twa grutte geboaden. It earste gebod is, God leaf te 

hawwen mei jins hiele hert, jins hiele siele en 

en jins hiele ferstân. Hoe yn de goedichheid wolle 

Friezen  dêr de taal fan harren hert, siele en ferstân fan                           

útslute? It twadde gebod is, jins neiste leaf te hawwen as 

jinsels. Hoe sil men de Fryske neiste yn de tsjerke leaf 

hawwe, mar de taal, it ynderlikste en persoanlikste fan 

dy neiste, dêr bûten hâlde? Wat foar kâlde en breklike 

neisteleafde is dat?  

3> It net brûken fan it Frysk yn ’e earetsjinst docht ek it 

Pinksterwûnder te koart. De Hillige Geast waait wêr’t Er 

hinne waaie wol, ek yn Fryslân. Yn dit lân wurdt lykwols 

al generaasjes lang probearre wynskermen op te setten 

tsjin it waaien fan de Geast yn it Frysk. Dat siicht sa 

gefaarlik! De Geast kriget hjir sa net folslein de romte; 

Hy wurdt yn in Hollânsk stokramt twongen. 

4> It brûken fan it Hollânsk as in soarte fan tsjerkelatyn is 

ek stridich mei de geast fan de Reformaasje. Oan it Frysk 

tsjerkefolk is it wurd yn ’e eigen taal ieuwen lang 

ûntkeard. De Fryske tsjerken binne wat dat oanbelanget 

Roomsk bleaun. De Hollânske taal is hjir skood tusken 

de leauwigen en har God, wylst de Reformaasje 
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ferkundige, dat der in direkte omgong tusken de 

leauwigen en har Hear wêze mocht. Dat wie ommers de 

gloarje fan de Herfoarming: gjin makelers, middelers, 

magyske hannelingen, tsjerklike amtners en frjemde talen 

tusken God, de Heit, en syn bern. De fraach liket dêrom 

rjochtfeardige, oft en yn hoefier’t dan it Fryske folk yn de 

sechtjinde ieu echt herfoarme is.    

5>  It Frysk is ûnder it tsjerkefolk yn Fryslân krampeftich 

yn de sfear fan it ûntsjerklike, wrâldske en heidenske 

hâlden. Dy taal is foar it gefoel fan de measte Kristen-

Friezen winliken net kerstene, lit stean fan hillige, ta de 

eare fan God. De Friezen hâlde sadwaande harren taal, it 

meast wezentlike en geastlike fan in minske, bûten harren 

gefoelslibben. Hoe kinne hja dan mei hert en siele 

leauwe, beliede, bidde en lof sjonge? Yn hoefier binne 

hja echt en folslein bekeard as hja de taal fan harren holle 

en hert, fan harren geast en siele, dêr eigensinnich 

bûtenhâlde? Is it Kristen- wêzen hjir dan yn alle gefallen 

net in slim ferknipte, hast skizofrene oangelegenheid? 

Libje, boartsje, leavje en dreame yn it Frysk en leauwe 

yn it Hollânsk? Is dat behalven stoffe foar teologen ek 

net foer foar psychologen?    

6> It Hollânsk as tsjerketaal yn Fryslân stiet de sielsoarch 

en it apostolaat fan de tsjerke yn ’e wei. It is in hindernis 

foar de ienfâldige, Frysktalige leden fan de Fryske 

gemeenten. It docht ûnderstek oan it folweardich lid 

wêzen fan de gemeente fan de Heare en wurket 

diskriminearjend. It skept taspjalt ynstee fan mienskip. 

De ‘broeders’en ‘zusters’ wurde gjin ‘bruorren en 

‘susters’.’ Wat komt der sa yn de tsjerke telâne fan it de 

Joaden in Joad wurden, de Griken in Gryk, de Hollanders 

in Hollander en de Friezen in Fries?      
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7>  It Hollânsk as tsjerketaal stiet ek de Frysktalige 

dûmny’s, pastoars, âlderlingen, tsjerk- fâlden en diakens 

yn ’e wei. Frysktalige dûmny’s preekje ornaris frijer, 

liniger en direkter yn it Frysk as wannear’t hja har 

plichtmjittige, opdiene Hollânsktalige preken hâlde. 

Fan de Fryske tsjinsten wurdt faak beweard, dat dy 

libbener, iepener, blieder en spontaner as de Hollânske 

wêze soenen. Ek Hollânsktalige tsjerkegongers fine faak, 

dat it bliid  boadskip yn Fryske tsjinsten in nij lûd, in nije 

gloede kriget. Wêrom soe de tsjerke it Frysk net brûke 

foar de fernijing fan de earetsjinst? Foaral no’t der sa 

klage wurdt oer fergrizing, ferstiving, ûnferskilligens en 

it leechrinnen fan de tsjerken. 

 8>  It iensidich brûken fan it Hollânsk yn de earetsjinst 

stiet ek de ienheid fan de tsjerken en  Kristenen yn 

Fryslân yn ’t paad. Der wurdt njonken alle oare tsjerklike 

skiedings in skieding makke tusken Frysk en 

Hollânsktalingen. Wêrom net meielkoar stribje nei íen 

Evangelyske tsjerke yn Fryslân foar herfoarmen, 

griifformearden, ministen, baptisten en roomsken? Yn it 

Kristendom giet it dochs om de hiele minske en de hiele 

mienskip?  

9>  Eeltsje Boates Folkertsma hat mear as tachtich jier 

lyn it profetysk fisioen hân fan in Fryske tsjerke, wêryn’t 

Frysk preekjen liede soe ta geastlike fernijing en 

befrijing, ta in Kristlik reveil. Yn ’e Folkstaal, de direkte 

utering fan de folkssiele, komt neffens him it Wurd it 

tichst en it djipst oan it hert fan it folk. It kriget sa 

‘skerper sneed’ en sil de minsken út harren 

ûnferskilligens wekker skrilje. Ien taal hawwe wy 
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krigen en dy iene taal is ta alles genôch, skreau 

Folkertsma. Gjin twa talen hawwe wy fan  

God krigen: ien foar de skuorre en ien foar de tsjerke, ien 

foar it folk en ien foar de hearen, ien foar deis en ien foar 

sneins, ien foar it deistich praat en ien foar it bidden, ien 

foar de minsken en ien foar God.   

10>  ‘It is fan ’e moarn komeedzje yn tsjerke!’ rôp de âld 

frou, dy’t oerémis de tsjerke fan Tsjom útrûn, doe’t ds. 

Wumkes dêr yn 1915 foar it earst yn’t Frysk preke. It is 

mei it Frysk yn tsjerke yn 2011 net sasear in komeedzje, 

mar in trageedzje. Of slimmer noch: wat der bart is 

kristlik sjoen sûnde, dôfhûdigens. Tsjin God, de Heit fan 

alle folken oer. Tsjin de Soan oer, dy’t syn boadskip yn 

alle talen oer de hiele wrâld ferkundige ha wol. En tsjin 

de Hillige Geast oer, dy’t frij út waaie wol, ek oer it 

Fryske gea. Mar de tsjerke bliuwt sels yn Fryslân in 

oarde fan leauwe, hope en leafde. Ek yn ’e Fryske 

tsjerken is in nij, in twadde wûnder mooglik. It earste 

wûnder hat west, dat it Frysk oant no ta bestean bleaun is. 

It twadde wûnder kin wêze, dat it Frysk ienris syn 

rjochtlik en evangelysk plak kriget yn dy iene 

Evangelyske tsjerke yn Fryslân. God hat geduld, ek mei 

Syn dôfhûdige bern yn Fryslân. As it safier komme 

mocht, sil yn ’e sneinske tsjerketsjinsten yn it Fryske lân 

oan ’e ein de seine fleuriger en riker as ea oer de holle 

fan it tsjerkfolk klinke: „Mei de Heare jimme seinigje en 

behoedzje, mei de Heare jimme mei it ljocht fan Syn 

antlit beskine en jimme genedich wêze, mei de Heare 

Syn antlit yn goedens nei jimme takeare en jimme frede 

jaan”.             
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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 2012-  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, Theo Broersma ponghâlder 
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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 
 

 


