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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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DE FILOSOFIE FAN KRISTUS 

 
Dit is de titel fan in opmerklik boek fan de Frânske 

filosoof Frédéric Lenoir.*) 

Hy makket  dêryn  ûnderskie tusken wat Kristus woe en 

wat de tsjerke die. De tsjerke die, neist in soad goeds, ek 

slim ferkearde dingen, bygelyks 5 ieuwen ynkwisysje. 

Wat Kristus woe hat in eigen betsjutting. Wat is dan dy 

“filosofy” fan Kristus? 

Neffens Lenoir binne dat: 

 

1. Lykweardigens tusken minsken. De oare is myn  

    neiste. As God Heit fan alle minsken is, dan binne dy  

    minsken myn bruorren en susters. 

2. De frijheit fan it yndividu. Elts kin de balke út eigen 

    each helje om better sjen te kinnen. Elk kin kieze foar      

    dwaasheid of wysheid. 

3. De emansipaasje fan de frou. Foar Jezus is de frou in  

    IK mei in eigen  persoanlikheid. Frouwen ha as earsten  

    troch dat de idealen dêr’t Jezus foar stie mei syn dea  

    net ophâlde. 

4. Sosjale rjochtfeardichheid.  Yn it byldferhaal oer  

    Lazarus lit Jezus sjen dat de rike de earme helpe moat!  

    It is silliger om te jaan as te krijen. Benammen Calvijn  

    hat de tsjerke wer bybrocht wat sosjale diakony is.   

5. Skieding tusken tsjerke en politike macht. Jou de  

    keizer sines en jou God sines. 

6. Geweldleazens. As immen dy op it rjochterwang  

    slacht, kear him ek it oare ta. 

 

       - 7. - 
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7. Neisteleafde. Ha elkoar leaf sa’t ik jimme leafhân    

    ha; ha dyn neiste leaf as dysels. 

8. De minsklike persoan as subjekt. Elts minske is fan in  

    unike en ûnferfangbere wearde. 

9. De fûneminten fan de demokrasy. 

 

Lenoir makket ûnderskie tusken  in religieus, kultureel en 

ûnsichtber kristendom. 

Religieus binne dy minsken, dy’t  yn  tsjerke meidogge. 

Kultureel binne dy minsken, dy’t  fia de kristlike keunst 

(bou, skilderkeunst, muzyk, ensafierder) in bân hâlde. 

Mar fierwei it grutste part foarmje de ûnsichtbere 

kristenen, dy’t de filosofy fan Kristus tapasse yn har 

libben. 

 

Erasmus, de heit fan it humanisme, fûn Kristus al de 

bêste pedagooch. Syn rie wie: 

„Hâldt Kristus foar eagen as iennichst doel fan dyn 

libben!” 
It soe in segen wêze as kristendom en humanisme harren  

de filosofy fan Kristus mear eigen makken en elkoar  

derom wurdearren. 

 

Stille wike 2009:   Ds. Doede Wiersma, Driezum. 

Part út de preek foar Wite tongersdei 9 april yn de tsjerke 

fan Hegebeintum. 

*)  www.fredericlenoir.com 

http://www.fredericlenoir.com/
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Ut it lieteboek foar de tsjerken: 

Gesang 210 : 1 en 4   

 

Oerein – in nije blide moarn 

is út ’e kimen brutsen 

Ien nacht, en ’t foarjier kaam ús oan, 

in maityd, nij ûntdutsen. 

It libben is oan ’t grêf ûnttein; 

wy witte – wûnder en gjin ein - 

hjir hat Gods stimme sprutsen. 

 

Oerein – de Heilân giet ús foar 

en sil ús noait ferlitte. 

De nije moarn seit licht en hoar: 

wy kin de nacht ferjitte. 

De Heare wiist ús sels de wei; 

en wy, syn leden, geane mei, 

syn nije wrâld temjitte. 
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FEROARING 
 

„Feroaring” wie de reade tried op de jiergearkomste fan 

ús FOW op 16 april 2009. Nei de tsjinst fan 5 april l.l. 

hiene wy ús fêste oargelist Auke Wiersma al útswaaid, 

lokkich bliuwt hy ynfaller. Johanna Bergsma waard 

begroete as nije fêste oargeliste. 

Nó wie it tiid foar Lieuwe Vroom en my om romte te 

meitsjen foar Tineke Otte en Mathijs Politiek.  

 

Yn ’t wurdboek stiet by „feroaring”: „alle feroaring is 

gjin ferbettering”, mar ek: „feroaring fan kost jout nije 

skroei”. 

My tinkt: net álle feroaring is ferbettering, mar feroaring 

op syn tiid is in goede saak. Yn Beintum fûn yn 1996 in 

grutte feroaring plak; de doar fan ’e frijsinnich herfoarme 

gemeente gie ticht, mar der gie in finster iepen. In finster 

nei de wrâld fierder as Hegebeintum, fierder as frijsinnich 

herfoarme. It waard hjir „romsinnich”. Wat hat dat goed 

west en noch hieltyd. De romte is prachtich, letterlik en 

figuerlik. 

 

Feroaring kin eang wêze, wat fertroud is, los te litten en 

likegoed om wat nijs te begjinnen. Beide kin in útdaging 

wêze en nije mooglikheden biede. Myn winsk en hope is 

dat wy mei elkoar trochgean yn Beintum. Sa romsinnich 

mooglik! 

 

 

Annie Postma-Brandsma. 
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Fan ’e bestjoerstafel 

 
Yn de jiergearkomste ha wy ôfskie nommen fan ús 

bestjoerders fan de earste oere ôf:  

Anny Postma-Brandsma en Lieuwe Vroom. 

As nije bestjoerders binne by akklamaasje beneamd: 

Tineke Otte en Mathijs Politiek. 

 

Anny en Lieuwe ha beiden 12½ jier bestjoerder west en 

ôfskie nimme falt harren swier. Ut namme fan it nije 

bestjoer fan it FOW Hegebeintum wol ik harren nochris 

tanksizzen foar alles dat sy yn al dy jierren dien ha foar 

ús FOW.  

 

As nij bestjoer hoopje wy it op deselde wize troch gean te 

kinnen. Ek wy sille wenne moatte oan de feroaring.  

Foar de nije funksjeferdieling ferwiis ik jo nei side 2 fan  

dizze Beintumer Bân. 

 

Nei it skoft hat mefrou Dieuwertje Kaper ús ferteld oer it 

wurk fan de stifting Majak. Dizze stifting hat as doel it 

ynsammeljen fan jild foar it Diakonaal Sintrum te 

Orenburg yn de Oeral (Ruslân) foar realisaasje fan nije 

húsfesting en it ferbetterjen fan help foar bern mei in 

handikap. Oan de hân fan bylden koene wy sjen dat der 

yn koarte tiid al in protte wurk ferset is. Belangstellenden 

foar it wurk fan de stifting Majak kinne kontakt opnimme 

mei mefrou Kaper: 040-3683778.   

 

Syt van der Woude  

 



 

 8 

Kollekten en jeften novimber 2007- april 2008  

 
Novimber 02 Neijiers sinding € 98,70 

Novimber 16 St. Joris € 147,30 

Desimber  07 Wylde Guozzen € 98,00 

Desimber  24 Tsjerke yn Aksje: 

 bern yn ’e knipe € 121,28 

Desimber  24 Jefte: foar bern yn ’e 

 knipe € 85,00 

Desimber  31 People Trust  € 85,10 

Jannewaris St. Bysûndere Neden € 101,50 

Febrewaris Tsjerke yn Aksje: 

 Wrâlddiakonaat € 87,10 

Maart Tsjerke yn Aksje: 

 In ramp lit dy net los € 113,95 

April St. Joris € 171,00 

  

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

 

Novimber 02  € 114,35 

Novimber 16  €          100,99 

Desimber  07  €          101,91 

Desimber  24  €  122,07 

Desimber  31  € 103,50 

Jannewaris  € 127,53 

Febrewaris  € 101,02 

Maart  € 134,10 

April  € 183,52 

 

Stipers:  2 x € 25,00, 4 x € 50,00.  
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„PREEK”ROASTER FOAR 2009   

                                  
  7 juny 9.30   ds. R.Yetsinga    Grins 

  5 july 9.30   mefr. J. Mulder- 

                                  Vogelzang Yndyk 

  2 augustus 9.30   ds. H. Wagenaar Wurdum 

  6 septimber 9.30   da. M. Bakker- 

                                 van Kampen Oentsjerk 

  4 oktober 9.30   ds. A. Elverding Eastermar 

  1 novimber 9.30   ds. G. Bilker Dokkum 

  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 Westerein 

 

 

                    

                    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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Bedarre 
  

Myn triennen bin bedarre 

want God hat my bewarre 

yn 't fûlst fan myn fertriet, 
Jo dieden trouwe Heare 

wolle ús minsken leare 

dat 't libben fierder giet. 
  

Myn triennen bin bedarre 

want God hat my bewarre 

myn skûlplak is de Hear, 
ik ha it fuort wol murken 

doe't Jo myn hert bewurken 

wie alles my wer klear... 
  
Jelly J. Keekstra Marrum 
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       Ofskie Anny Postma en Lieuwe Vroom 
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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 


