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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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Myn bân mei it FOW en it doarpke Hegebeintum 

No dêr sit ik dan, klear efter de kompjûter om wat oer de 

Hegebeintumer tsjerke, it FOW en de Beintumer Bân (sawol 

letterlik as figuerlik) te fertellen. In grut wyt flak sjocht my 

oan, dus mar gau los. 

 

Hegebeintum rint as in reade tried troch myn libben. It begûn 

doe’t ik as jongfaam, yn 1967, ûnder oan de terp kaam te 

wenjen. Krekt troud en alhiel yn ’e frjemte foar myn gefoel. 

Wat wie ik ferskuorrend ûnwennnich fan Holwert yn it begjin. 

Stadichoan feroare dat. Elke dei wie it earste dat ik seach de 

Beintumer toer, heech en dreech, prachtich. Wy wennen op it 

hoekje, dêr’t Kees Praamsma letter wenne hat. Wy hienen in 

geit mei twa jonge geitsjes yn it Leechje te rinnen en dêr 

stienen ek ferskate kninehokken fan ús. Myn âldste, in soan, is 

yn Hegebeintum berne. Krekt nei syn berte lei ik moai foar it 

rút en seach sa deis wat nei de toer en nei it paad omheech. De 

bernewein kaam mei moai waar yn it Leechje te stean. Ja, sa 

begûn it. Letter bedarre ik dochs wer yn Holwert, mar 

Hegebeintum bleau bysûnder. 

Sa hienen wy ris in fytstocht fan de Holwerter Gymnastykklub 

en teagen wy as froulju nei Hegebeintum en der oan kaam, 

sieten wy moai plat op it gat kofje te drinken oan de foet fan 

de tsjerke. Dêrnei meielkoar it tsjerkje besjen, de prachtige 

roubuorden, op ’e foto yn ’e hearebanken, efkes op ’e 

preekstoel stean en sa hienen wy in tige moaie dei. Der waard 

sels noch foar ús op it oargel spile. En as wy famylje oer 

hienen út Amearika of Kanada, dan gienen wy fansels ek nei 

Hegebeintum. Dat foel der altyd yn. It wie sa’n hiele oare 

tsjerke as by harren, wie dan it beskie. 

 

Doe’t op 5 jannewaris 1997 de earste Fryske Oekumenyske 



 4 

tsjinst hâlden waard, wienen Rommert en ik der fuortdaliks by. 

Ik skreau nei dy earste snein yn ’e krante oer de tsjinst: ‘Bûten 

is it wynstil, it is krekt as hâldt de wrâld de siken yn, by dit 

histoarysk barren.’ 

Yn 2003 binne Rommert en ik troud yn it moaiste tsjerkje en 

op de heechste terp fan Fryslân. De earste Oekumenyske 

troutsjinst fan it Wurkferbân, troch dûmny Martha Bakker fan 

Oentsjerk. Dêr binne wy bêst wol grutsk op. Rommert sit al 

wer sa’n 8 jier yn it bestjoer en hat it dêr o sa nei ’t sin. De 

sfear is altyd tige by tige. Yn 2007 bestie it Wurkferbân  

10 jier, ik skreau doe yn ’e krante: ‘Noch altyd nei 10 jier 

FOW krij ik in waarm gefoel as ik de earste snein fan ’e 

moanne oer de drompel fan it tsjerkje fan Beintum stap.’ It is 

in thúsgefoel. In soad minsken sille dat werkenne, tink ik. Dit 

unike plakje mei syn kearsen dy’t by elke tsjinst folop baarne. 

Wêr fynt men dat?   

It belibjen fan it leauwen mei in ferskaat oan minsken dêr’t wy 

ús sa stadichoan mei ferbûn fiele en foargongers dy’t it Wurd 

elk op syn of har wize bringe, dat is dochs geweldich. It 

sjongen en beliden fan ús leauwen op ‘e terp fan Hegebeintum 

yn ús memmetaal, it Frysk, is in bliuwende wearde foar ús 

tsjinsten.  Yn jannewaris 2014 besteane wy 17 jier… de tiid 

hâldt gjin skoft. Mar wy geane troch fansels, mei in blier 

gemoed en tank oan ús Hear foar al dy woldieden. 

Yn de tsjinst fan 3 novimber 2013 mei foargonger  Simonides 

fan Burdaard, songen wy it prachtige liet, 445 fers 3: ‘As de 

stoarmen om my beare, as de nacht sa tsjuster is, bin ik burgen 

by myn Heare, altyd fan Syn hoede wis.’ 

Dat it sa wêze mei, is myn winsk.    

 

Jelly J. Keekstra      
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Fan de bestjoerstafel. 

Woansdei 27 maart 2013 hawwe wy ús jiergearkomste hâlden 

yn it Besikerssitrum. Gastsprekker op dizze jûn wie Gerk 

Vellema fan Hallum. Hy fertelde oer World Servant, in 

organisaasje dy’t jonge minsken útstjoerd nei 

ûntwikkelingslannen om û.m. huzen te bouwen. Jild foar 

harren reis moatte se sels byinoar garje en derfoar pakke se 

allerhanne wurk oan. Wy ha de kollekte fan 7 april foar dit 

goede doel bestege. 

 

Op woansdei 12 novimber 2013 wienen 4 minsken fan ús 

bestjoer by de jierlikse gearkomste fan alle FOW’s dy’t dizze 

kear yn Itens holden waard. Offurdigers fan de ferskate 

Wurkferbannen brochten ferslach út oer de gong fan saken en 

koenen efkes byprate. Mei troch de muzikale meiwurking fan 

leden fan it kwartettekoar û.l.f. Hindrik v.d. Meer waard it in 

noflike jûn. Van der Meer joech ús in foarpriuwke fan syn nije 

thematsjinst: „As in mosk yn it sân”. 

   

Us jiergearkomste foar 2014 is fêststeld op: woansdei  

26 maart om 20.00 oere. 

 

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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Widdo fan Sarfat 
 
1 Keningen 17 : 7 

 

De earme widdo fan Sarfat 

dy’t mei Elia ‘t brochje part 

hoecht net yn noed te sitten 

al stiicht de need yn ‘t lân te’n top 

har moal en oalje gean net op 

en hja wurdt nea ferlitten. 

 

De tiid wie hurd, de tiid wie wreed 

hiel Isrel siet yn hongersneed 

de grûn wie droech as hoppe 

doe’t dêr ta har ferbjustering 

dy grutte steile frjemdeling 

by har om tagong kloppe. 

 

De widdo die de doar fan ‘t slot 

hja wist, dit wie in man fan God 

en sûnder klachte of kriten 

hat hja har moal en oalje pakt 

en dy profeet in pankoek bakt 

al hie hjasels gjin iten. 

 

Hja hie Gods wurd wol goed ferstien 

en wat hja dwaan moast hat hja dien 

gjin tel fan twivel hind’re. 

En de oalje dy’t yn ‘t fleske stie 

en ‘t moal dat yn it krûkje wie 

dy binne net fermind’re. 
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Sa ha hja dêr yn ‘t hongerlân 

as dowen pikkende út Gods hân 

mar libbe op Syn genede. 

De krêft fan wa’t him roppen wit 

en al syn heil fan boppen wit 

giet oer begryp en rede. 

 

De earme widdo fan Sarfat 

dy’t út dit leauwen libbe hat 

wurdt net fan God ferlitten. 

Want wa’t, as need en honger twingt 

de neisteleafde sa folbringt 

hoecht nea yn noed te sitten. 

 
Ut: De gitaar by it boek fan Fedde Schurer. 
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Kollekten en jeften des.2012−nov. 2013 

 
desimber 2   EO metterdaad     €        112,60 

desimber 24   Zending z.  Grenzen    €         115,80 

desimber 31         Reade Krús € 91,50 

jannewaris           St. Sviatoslav €          75,65 

febrewaris           Werelddiaconaat €          84,20 

maart St. Sviatoslav €        102,95 

april  World Servants €        129,40 

maaie                   Bern fan Syrie     €        120,50 

juny            Wylde guozzen: bern 

     fan Haïti         €         98,65 

july                       Reade Krús                     €       118,10 

augustus               Pr. Maxima sintrum        €       121,52 

septimber             St. Fundatia Martha: 

                             projekt Roemenië    €       127,90 

oktober                 Wylde guozzen               €       156,20 

novimber              FOW                      

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

 

desimber 2  €        118,15 

desimber 24                                        €        104,80  

desimber 31  €        143,95 

jannewaris                                              €          93,20 

febrewaris  €          70,00 

maart  €        113,00 

maart 28  €          68,25 

april  €        106,10 

maaie                                                           €          94,85 

juny                                                             €          98,70 

july                                                              €        110,00 
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augustus                                                        €        81,75 

septimber                                                    €        98,25 

oktober                                                          €      134,15 

novimber, pong en skaalkollekte                  €      270,50 

 

Stipers: 4 x € 10,00,  17 x € 15,00, 3 x € 20,00,  

14 x € 25,00, 2 x € 50,00, 2 x € 100,00. 

 

 

Graach wol ik in elk -út namme fan alle goede doelen 

dêr’t wy kollekte foar hâlden hawwe- tank sizze. 

Fan mannich goed doel krije wy in berjocht dat hja och 

sa bliid binne mei de jeften en dat it jild in goede 

bestimming krigen hat. It liket my goed om jimme dit ek 

fia de Beintumer Bân witte te litten.  

 

Tineke Otte-Feenstra, ponghâldster.   
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Us pylgerreis nei Rome 

 

Friezen hawwe yn de iere ieuwen al reizen makke nei 

Rome. De earste reis dêr’t wy fan witte is yn it jier 58, 

doe’t twa Fryske oanfierders, Verritus en Malorix, 

ôfreizgen nei keizer Nero. Hja bedarren dêr yn in 

sirkusfoarstelling en seagen minsken yn eksoatyske klean 

op ’e foarste plakken sitten. In eareplak foar moedige 

stammen dy’t de Romeinen tagedien wienen. Verritus en 

Malorix rôpen doe: ‘Gjin stjerlik minske wint it fan de 

Germanen yn moed en trou!’ Doe mochten hja dêr ek 

sitte. 

 

Yn it spoar fan Verritus en Malorix gongen wy mei 30 

man/frou yn in bus op paad fan 24 septimber oant 3 oktober. It 

plan om nei Rome te gean ûntstie by de Fryske Rie. 

Sadwaande wienen der ek 3 pylgers mei út Dútslân. 

De earste dei gienen wy nei Essen-Werden en besochten dêr it 

grêf fan Liudger, apostel fan de Friezen en de Saksen yn de 

tiid fan Karel de Grutte. Liudger hat fan grutte betsjutting west 

foar Fryslân. Doe nei Keulen, wy rieden troch de 

Friesenstrasse nei de Dom, dêr’t ús Dútske reisgenoaten by de 

pylgerploech kamen. Wy besochten der Maria Kapitoal, in 

prachtige tsjerke mei in binnentún. Dêrnei gienen wy nei Sint 

Pantaleon. Yn beide tsjerken binne oantinkens oan it ferhaal 

fan de Friezen. 

De twadde dei reizgen wy ôf nei Worms, de stêd fan de 

Nibelungen. Dêr hawwe wy de Sint Petersdom en de Sint 

Magnustsjerke besocht. De grutte tsjerke yn Worms hat twa 

tuorren, oan de westkant hie de kening syn troan en de 

eastkant wie de biskop syn domyn. Ek beseagen wy it grutte 

stanbyld fan Luther mei grutte treppen en op ’e hoeken bylden 

fan oare herfoarmers út syn tiid. De tredde dei gong troch in 

prachtich gebied mei bergen en passen nei Luzern, dêr’t in 
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houten brêge twa parten fan de stêd meielkoar ferbynt. Nei de 

kofje op nei Fluëli, nei de klûs fan Bruder Klaus. In ienfâldige, 

mar tige wize man libbe dêr begjin 1400 yn ’e bergen en hat 

fan grutte betsjutting west foar Switserlân. De reis einige dizze 

dei yn Meiringen dêr’t wy de Sint Michaëltsjerke beseagen. 

Wy wienen sa stadichoan al aardich meielkoar thús en sa út en 

troch songen wy út de bondel: ‘Fryslân sjongt.’ 

Freed troch de Sint Gothardtunnel fierder nei de Hillige stêd 

Rome. Yn Pavia hawwe wy wer in Sint Michielstsjerke 

besjoen. Hjir binne de Lombardyske en letter de Dútske 

keizers kroane mei de izeren kroan fan de Longobarden. Dizze 

kroan is hjoed de dei yn Monza. 

Sneon wer in lange reis, mar om 18.00 oere seagen wy Rome. 

En sa as pylgers dat eartiids ek dienen, songen wy it 

Pylgerliet: Roma Nobilis. Troch Klaas Bruinsma sa treflik 

oersetten yn it Frysk: ‘Oh Rome nommele stêd, foarstinne fan 

de wrâld, fan alle steden wis, útblinker tûzenfâld.’ 

Rome is likernôch yn it jier 753 bout op sân heuvels. 

Snein om 10.30 oere wie de H. Eucharistyfiering yn de 

Friezentsjerke mei as foargonger Atoine Bodar. Jan Romkes 

van der Wal soe in part fan it gebed útsprekke en dat die er 

fansels yn it Frysk. Nei ôfrin fan de fiering kofje yn de Titus 

Brandsma seal. Dêrnei setten wy ús del op ’e trep fan de 

tsjerke foar it middeisbrochje, en it koe net better, Paus 

Fransiscus kaam krekt yn syn wein it Sint Piterplein oer. 

Middeis kuieren wy by de Tiger lâns nei de Maria 

Trasteveretsjerke. Geweldich wat in bouwurk, prachtich om te 

sjen. Om 17.00 oere wienen wy werom yn de Friezentsjerke. 

Us reisgenoat en skiednisman Oebele de Vries hat oer de âlde 

Fryske rigels en wetten in boek skreaun yn de Hollânske en 

Ald Fryske taal. Dit kostbere en kultureel heechsteande wurk 

hat hy oanbean oan de Karmeliet Pater Brouwer, dy’t yn Rome 

wennet en arbeidet. It boek kriget in eareplak yn de 

bibliotheek fan de Friezentsjerke. Fansels hawwe wy ek Pater 

Titus Brandsma dy’t yn 1987 sillich ferklearre is, yn dizze 
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tsjerke betocht. Hy hat foar it leauwen, de skiednis en foar de 

Friezen fan grutte betsjuting west. Yn de Friezentsjerke is ek 

in stien mei in tekst oer de fertsjinste fan de Friezen by de 

beskerming fan Paus Leo yn de tiid fan Karel de Grutte. 

De lêste dei yn Rome hawwe wy noch de Sint Klementtsjerke 

besocht en mei in gids in stêdskuier makke by it Kolloseum 

lâns, Trevifontein, de Spaanske treppen Pantheon mei as 

eindoel it Piaza Navonaplein. It plein dêr’t keunstners har 

útlibje yn skilderjen en oare talinten.  

Wylst wy dêr sieten kaam in bekende Nederlanner foarby. Ien 

fan ús hâlde him oan mei de fraach: ‘Kan ik u een kopje koffie 

aanbieden?’ Wêrop de Monsigneur sei: ‘Ik dacht nog, wat zou 

het fijn zijn als iemand mij koffie aan zou bieden...’ Dêrop sei 

ús reisgenoat: ‘Uw gebed is verhoord.’ Sadwaande hawwe wy 

op Piazza Navona kofje dronken mei nimmen oars as Em. 

Kardinaal Simonis... mei syn hantekening op ’e kassabon. 

 

Us pylgerreis rûn nei de ein, mar mei noch 1800 KM te gean 

wie er no al slagge. Wy rieden troch Toscana, it lân fan de 

reade ierde. Dêr’t keunstners har ynspirearje litte troch it 

lânskip, dêr’t Fransiscus fan Assisië yn alle ynfâld libbe en syn 

spoaren efterlitten hat. Troch de Po flakte, dêr’t boeren op de 

tige fruchtbere grûn in goed bestean opbouwe koenen.  

Jan Romkes van der Wal fertelde oer it grutte Romeinske Ryk, 

dêr’t de keizer it foar it sizzen hie, oer de Arianen en oer de 

jonge mannen út Fryslân dy’t as souaaf striden foar de 

feiligens fan de Paus. 

Friezen, sa witte wy no, hawwe troch alle ieuwen hinne striden 

foar rjocht en frijheid. Dat is net betocht, it is de wierheid dêr’t 

wy op dizze pylgerreis wat fan meikrigen hawwe. Litte wy 

grutsk wêze en bliuwe op ús Fryske lân, ús Fryske taal en it 

Fryske bloed dat troch ús ieren brûst. 

 

 

J.Mulder - Vogelzang      
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Foarich jier ha wy it yn de Beintumer Bân hân oer it 

restaurearjen fan de roubuorden. De hear Bakker fan de  

St.Alde Fryske Tsjerken lit ús no witte, dat men hjir noch 

oer yn petear is. 

 

Wol sille yn 2014 de sarken yn it gongpaad oanpakt 

wurde en mankeminten oan de bûtenkant ferholpen, 

u.o.riolearring. 

 

Syt van der Woude 
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                PREEKROASTER FOAR 2014  

                                
  5 jannewaris  9.30  Dû.    L.H. Westra     Lollum 

  2 febrewaris  9.30   Hr.    J.v.d.Boogaard Hallum 

  2 maart          9.30   Hr.    R. Walinga       Ljouwert 

  6 april            9.30   Dû.   P. Fortuin         Deinum  

17 april          19.30   Dû.   K. Visbeek       De Westereen                                                                                                                                                                                                                            

  4 maaie         9.30    Hr..  T. Simonides    Burdaard 

  1 juny            9.30   Dû.   J.  Bakker         Menaam 

  6 july             9.30   Past. R.v.d. Wal        Frentsjer 

  3 augustus     9.30   Hr.    P. Hettinga       Frentsjer    

 7 septimber    9.30   Past.  R.v.d.Wal       Sappemeer 

  5 oktober       9.30   Dû.   H.T. Ament      Ljouwert 

  2 novimber    9.30   Dû.   J. v.d. Meer     Akkrum 

  7 desimber     9.30   Dû.   P. Beintema     Dokkum 

24 desimber   21.00   Mefr. J.  Mulder       Yndyk 

31 desimber   19.00   Dû.    K. Visbeek      De Westereen 

            

 
 

                 
                                                    Alderling:   

                                  Tetsje Vellema-Oppedijk,  Blije,          0519-561256                                                                                                                                    

 
                                       Oargelisten:                                                                                                                                                        

Johanna Bergsma,  Dokkum                0519-346967                                            
Rigt Wiersma,  Ferwert                        0518-411978             
                                                      
 Koster:                                                                                                                  
Gryt 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 2014-  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, sjuch it 

preekroaster. 

Ek kinne jo FOW Hegebeintum fine op 

ynternetside: www.hegebeintum.tk 
 

 

 

 

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 
         Pantsjewier 21  9073 HL Marrum 


