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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   



 3 

Taastendewei 

 
It moat op ’e legere skoalle west ha, dat master ús in ferhaal 

fertelde fan twa mannen dy’t op ferkenningstocht de Sint Pi-

tersberch by Maastricht yngienen. Se hienen fakkels by har en 

in kilometerslange line. Dy line hienen se by de yngong oan in 

peal fêstset en rôlen se geandewei efter har ôf. Sadwaande 

koenen se altyd de wei werom fine. Doe’t de fakkels útbaarnd 

wienen, en se yn it folsleine tsjuster stienen, rekken se dochs 

net yn panyk. Taastendewei it lyntsje bylâns kamen se, ja wol 

mei fallen en opstean, dochs wer út de tsjustere berch foar it 

ljocht. 

Dat byld fan dy strampeljende mannen, dy’t op ’e taast har wei 

sykje, komt my alle kearen wer yn ’t sin as ik de rede fan Pau-

lus yn Hanlingen 17 lês: 

God hat út ien stamfaar alle naasjes opkomme litten om it hie-

le ierdopperflak te bewenjen; Hy hat de krekte tiden fan har 

bestean en de grinzen fan har wengebiet fêststeld, dat se God 

sykje soenen, yn ’e hoop Him taastendewei te finen. 

Paulus hie begrepen dat dy Atheners, mei al har goaden dòchs 

yn it tsjuster taasten. Hienen se miskien ek noch ien fergetten? 

Ien dy’t sterker wie as wa fan har oare goaden ek? Dat soe in 

ramp betsjutte kinne! Se moasten him myld stimme, dy ûnbe-

kende god; mar gau in byld derby meitsje. Se wienen net alhiel 

wis fan har eigen goaden. Se wienen alhiel net wis. Se taasten 

as blinen om har hinne. Op hoop fan segen. Yn ’e hoop Him, 

de wiere God, te finen. 

Sokke om har hinne taastende Godsikers stiet de bibel fol fan. 

Abram, syn lân ferlittend sûnder te witten wêr’t er bedarje soe. 

Job, fan God en minsken ferlitten, skobjend op ’e rûchskerne. 

Mozes, omstrunend by de baarnende toarnbosk. Ruth, efter har 

skoanmem oanfotteljend nei in foar har frjemd lân. David, 

flechtsjend foar kening Saul. Elía, fjirtich dagen dwersbongel-

jend yn ’e woestyn. En ek Paulus sels, mâltjirgjend op wei nei  
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Damaskus, blynwei om him hinne taastend, yn ’e hoop Him te 

finen, waans stimme er heard hie. 

Paulus wist wat syn taharkers yn Athene dreau. 

Wy minsken binne ûnderweis, wurdt gauris sein. Meiinoar ûn-

derweis, sizze wy as wy it oer de oekumene ha. Underweis nei 

in ljochte takomst, foegje wy der mei in optimistysk lûd oan ta. 

It is allegearre wier, mar foarlopich noch wol taastendewei, yn 

neiltsjustere nacht, as dy twa mannen yn ’e Sint Pitersberch, 

strofeljend en fallend. 

It lyntsje bylâns? Ha wy sa’n lyntsje? 

Israel hie en hat sa’n lyntsje, dêr’t it bylâns rinne koe en kin: 

de boeken fan Mozes en de profeten. 

De Atheners hienen, lykas alle heidenfolken, inkeld in fiere 

oantins oan in skier ferline, ferhalen út ’e oertiid. Ferhalen dy’t 

fuortsakke wienen yn ’e djippe sompe fan har byleauwen. 

Paulus hat besocht harren it lyntsje fan Gods iepenbiering ta te 

smiten. Dat slagge him net altyd en net oeral. Mar tanksij syn 

krewearjen ha gâns minsken it gripe kinnen en trochjûn oan 

har neiteam. Sadwaande ha wy it ek te pakken krije kinnen. 

Net dat alles ús no klear en helder foar eagen stiet. De riedsels 

binne de wrâld noch net út. Guon minsken dy’t de bibel brûke, 

of leaver misbrûke, om op àlle fragen in antwurd te jaan, binne 

dwylgeasten, want se rinne likegoed yn it tsjuster om as wa 

oars. 

Mei de bibel yn ’e hân moatte wy TAASTENDEWEI fierder yn ’e 

hope Him te finen. It wurd ‘hope’ meie wy ek ynruilje foar it 

wurd ‘leauwen’. Want it leauwen is, neffens de skriuwer fan 

de brief oan de Hebreeërs, de fêste grûn fan wat men hopet, en 

it bewiis fan ’e dingen dy’t men net sjen kin. 

 

Jacobus Knol 



 5 

Jo joegen, God, ús taal en tonge 

  

1. Jo joegen, God, ús taal en tonge, 

    Jo tille heech ús fan ’e grûn. 

    No meie wy Jo lof besjonge, 

     dêrta ha Jo ús siken jûn. 

    Sjong mei de stjerren en de sfearen, 

    sjong mei de hertslach yn it bloed, 

    sjong, minsken, sjong jim God ta eare, 

    sjong, sjong in lofliet, God is goed. 

 

2. Wurde de siken ús benommen, 

    wurdt ús it frije wurd ûntsein, 

    freezje wy foar wat stiet te kommen, 

    ús leed fynt yn jo lof in ein. 

    Sjong mei wa’t suchtsje yn benearing, 

    tsjin alle falske ûntaal yn. 

    Sjong lûd jim klacht, of stil syn eare, 

 sjong mins foar mins in nij begjin. 

 

3. Domdryste folken, wurge ierde, 

de skepping rûkt al nei de dea. 

   In nije himel, nije ierde 

   sil daagje yn it moarntiidsrea. 

   Sjong d’ âlde psalmen fan fertrouwen, 

   sjong lûd en klear, in libben lang. 

   Sjong in nij liet en doar te leauwen. 

    Sjong foar Wa’t troanet op ús sang. 

 

 

Andries Govaart 

Oersetting: Jacobus Knol 
(Dit liet is te sjongen op de wize fan psalm 118, mar ek op dy fan 

Tuskentiden 118 ‘Ljocht dat ús oanstjit yn ’e moarntiid’) 
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Fan ’e bestjoerstafel 
 

 

Tongersdei 15 april 2010 ha wy ús jiergearkomste 

hâlden. Troch ûnderskate omstannichheden wienen der 

dizze kear minder minsken as gewoanwei. 

Dêrom is besletten om tenei de jiergearkomste yn it lêst 

fan maart te hâlden en dan leafst op woansdei.  

Wy hoopje dat der dan mear minsken yn ’e gelegenheid 

binne om te kommen.  
 

 

Ut it ferslach fan ús ponghâlder die bliken dat wy it 

ôfrûne jier mei in lyts ferlies ôfsletten ha. De kosten 

binne heger wurden en de kollekten rinne tebek.  

Om de kosten te beheinen is besletten om de Beintumer 

Bân tenei ien kear yn it jier útkomme te litten. 

De folgjende Beintumer Bân ferskynt foar 2011 yn 

desimber 2010.   

 

Yn de Beintumer Bân fan maaie 2010 fine jo in 

stipersformulier foar in ekstra bydrage. Mei mear stipers 

wolle wy graach mear ynkomsten generearje.  

Ek is it foarstel dien om by gelegenheid ris in kollekte 

tidens de tsjinst foar ús FOW te hâlden. 

 

Nei it skoft ferhuzen wy meielkoar nei de oare seal, dêr’t 

ús gasten fan de Stifting Sviatoslav, Froukje Dijkstra en 

Klaas Plantinga, ús mei help fan in beamer foarljochting 

joegen oer it wurk fan dizze stifting, dy’t yn St. Peters-

burg en yn Tadzjikistan bern helpe dy’t yn ’e nederklits 

sitte.  
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Wy wienen djip rekke doe’t wy seagen hoe’t der yn dit 

soarte lannen mei dizze bern omgien wurdt en hoe optein 

hja binne as se troch it wurk fan dizze stifting holpen 

wurde en wer takomst sjogge. 

 

As ôfsluting betanke ús foarsitster Syt alle oanwêzigen 

en yn ’t bysûnder ús gasten dy’t in boeket blommen en in 

kadobon oanbean krigen. De Stifting dy’t sok prachtich 

wurk docht kin op in donaasje fan ús FOW rekkenje. 

 

Rommert Tjeerdsma                                                 

                        

  
Wolle jo mear witte oer de Stifting Sviatoslav?  

Understeand harren adres en ynternetside: 

 
Stichting Sviatoslav 
W. Santemastrjitte 28  
8629 PR Scharnegoutum  
Tel: 0515-423681  Mobiel: 06-13568505  
Bankrek. 34.06.31.252  
info@sviatoslav.com 

 

mailto:info@sviatoslav.com
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Kollekten en jeften novimber 2009 -april 2010 

 
Novimber Tsjerke yn aksje  €  112,05 

Desimber Stifting Majak €          125,32 

Desimber 31 Wylde Guozzen € 102,00 

Jannewaris Ronald Mc Donald € 50,30 

Febrewaris Haiti € 133,15 

Maart Wylde Guozzen € 93,00 

April Stifting Kika € 67,66 

          

   

     

  

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

 

Novimber  € 148,00 

Desimber 6  € 132,12 

Desimber 31  € 119,00 

Jannewaris  € 44,00 

Febrewaris  € 113,10 

Maart  € 113,15 

April 1  € 95,20 

April 4                                            €          83,78   

        

 Stipers: 

5 x € 15,00  3x € 25,00  4x € 50,00  1x € 100,00 
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“PREEK”ROASTER FOAR IT JIER 2010 

 
6 juny 9.30 Drs.Y. Hiemstra Feanwâlden 

4 july 9.30 Ds. T. Simonides Burdaard 

1 augustus 9.30 Ds. G.Bilker Dokkum 

5 septimber 9.30 Ds. J. Kroon Bitgummole 

3 oktober 9.30 Mefr. J. Mulder Yndyk 

7 novimber 9.30 Jubeltsjinst mei Kees Dijk 

en Anders Rozendal  Dokkum 

5 desimber 9.30 Ds. E. Jongstra Blije 

24 desimber      21.00 Krystnachttsjinst            

  Drs. Y. Hiemstra Feanwâlden 

31 desimber      19.00 Ds. K. Visbeek      DeWestereen 

   

 

              

     
      

       

 

                    
   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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It ljocht fan ’e wrâld       

Jou it ierdske libben rook en smaak, 
dat is jim opdracht, dat is jim taak, 
jim binne it sâlt yn ’t iten. 
Mar as dat lef en smaakleas wurdt 
dan is dat nearne mear ta nut 
en ’t wurdt foar it fuotfolk smiten. 
 
Jim binne it ljocht fan dizze wrâld, 
dat moat de minske ta behâld, 
troch al har nachten skine. 
In stêd dy’t op in berchtop leit 
komt nea net yn ferjittelheid, 
dy kin men altyd fine. 
 
Wa dochs ûntstekt it kearsefjoer 
en set der dan in amer oer 
om ’t oan ’t each te ûntlûken, 
in kears moat op ’e ljochter stean 
syn skyn moat oer de keamer gean 
en ljochtsje yn alle hoeken. 
 
Lit alle wrâld it witte en sjen 
sa boartsje en bloeie hjir Gods bern 
as blommen yn ’e miede, 
dan komt it sa dat ider seit 
hja lykje op har goede Heit 
se binne it ljocht fan ’d ierde. 
 
Ut ‘De gitaar by it boek,’ Fedde Schurer.      
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 12 

 

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 


