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      Beintumer Bân   

                

   
 
 Frysk Oekumenysk Wurkferbân  

                Hegebeintum 
                    2017 
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Webside: www.hegebeintum.tk   
 

Gearstalling fan it bestjoer: 
W.E. Feenstra foarsitster Tel. 0518 - 411490 

F. Vroom-v.d. Veen    skriuwster Tel. 0518 - 413037 

T. Otte-Feenstra ponghâldster  Tel. 0518 - 411696 

H. Sterk                                                                  Tel. 0518 - 411798 

M. Politiek                                              Tel. 0519 - 339231 

 

Alderling: 

G. Drost-Kooistra   Tel. 0519 - 562587 

    

Kontaktadressen: 

W.E. Feenstra   F. Vroom-v.d. Veen                

Nieuweweg 2 De Broll 2 

9073GN Marrum 9172 RE  Ferwert 

Tel. 0518 - 411490 Tel. 0518 – 413037 

Mail: w.e.feenstra@hetnet.nl Mail: frieda.vroom@gmail.com 

 

Oargelisten: 

Johanna Bergsma   Tel. 0519 - 346967 

Rigt Wiersma   Tel. 0518 - 411978 

 

Koster: 

G. Sterk-v.d. Woude   Tel. 0518 - 411798 

Stifting Frysk Oekumenysk Wurkferbân 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 de 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. 
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PREEKROASTER FOAR 2017  

                                
8 jannewaris 9.30 Dû. G. Bruinsma Fryske Peallen 

5 febrewaris 9.30 Dhr R. Walinga Ljouwert 

5 maart 9.30 Dû. Joh. Bakker Stiens 

2 april 9.30 Dû. A. Kobus Mantgum 

13 april          19.30 Dû. K. Visbeek Dokkum 

  Wite tongersdei - Nachtmiel 

7 maaie 9.30 Dû. W. Tjerkstra Snits 

4 juny 9.30 J. Mulder-Vogelzang Yndyk 

2 juli 9.30 Dû. J. v.d. Meer Akkrum 

6 augustus 9.30 Dhr. J. Zeldenrust Mantgum 

3 septimber 9.30 J. Hania-v.d. Kooi Snits 

1 oktober 9.30 Dû. T. Hibma Kimswert 

5 novimber 9.30 Drs. T. Simonides Burdaard 

  Kofjedrinken nei de tsjinst 

3 desimber 9.30 Dû. J.F. Kroon Garyp 

24 desimber   21.00 Dû. P. Beintema Dokkum 

  Krystnachttsjinst 

31 desimber   19.00 Dû. K. Visbeek Dokkum 

  Âldjiersjún 
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Dreame oer de hichte 
 

Wat is der better om op ’e hichte te wêzen? Op ’e hichte 

fan wat yn de tsjerke op ’e terp fan Hegebeintum ien kear 

yn de moanne ferkundige wurdt. Troch dy ferkundiging 

kriget de minske wer sicht op it goede libben, it ideaal 

fan in oare tiid. Hy komt út ’e bedelte wei fan de 

hjoeddeiske soargen, dy yn syn persoanlik libben en de 

soargen oer wat der yn de grutte wrâld tsjintwurdich bart. 

Om wekker fan te lizzen. Wa’t net sliepe kin, dreamt ek 

net. Nee, lit de nachtmerjes mar opdrave yn de sliep fan 

de machthawwers dy’t harren macht misbrûke en 

minsken nei de bedelte fiere. Miskien sprekke sokke 

nachtmerjes harren gewisse oan.  

Lit ús mar dreame oer in oare wrâld, in wrâld sûnder 

lieders mei bloed oan de hannen. Sokke dreamen fiere ús 

nei de hichte, lykas Mozes (nei syn misse die) op in 

hichte kaam om it lân fan de belofte te oersjen.  

 

En nim no Jakob, dy’t mei in panne sop Ezau it rjocht 

ôfpakte fan de earste berte. Dêrmei holp er syn âldste 

broer oan in folle mage, mar like it as rûn de takomst 

leech. Sa seach it der al hielendal út doe’t Jakob mei in 

list de seine fan syn heit stiel. Jakob moast flechtsje, fan 

de hichte fan de belofte ôf nei de lichte fan de frjemdte, 

om’t Ezau him fermoardzje woe, de lichte fan de wraak. 

Foar beide like it as wie de takomst leech wurden.       

 

As it tsjin de jûn rint, jout Jakob him del, mei in stien as 

hollekjessen. Sa hurd kin it libben fan in flechtling wêze. 

Mar dan, yn de dream, riist boppe him út in ljedder, dêr’t 

ingels by del- en opgeane, byld fan del- en opgong.  
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Sa byldzjend kinne ingels foar it libben fan de minske 

wêze. Boppe-oan sjocht en heart Jakob de Iene, Dy’t him 

út ’e nachtmerje hellet dêr’t syn libben yn ferfallen wie: 

‘Ik sil dy net ferlitte...’ Sa bemoedigjend kin in dream 

wêze. As Jakob wekker wurdt, jout er it plak de namme 

Bet-El, Hûs fan God. Hy mei wer mei oare eagen nei de 

takomst sjen.  

 

Oare eagen 
Hy hie 't der wol nei makke 

dat broer Ezaus grime fjurre himelheech, 

as jongste skeiner fan de seine 

dy't net nei 't heil fan oaren seach, 

mar libbe om te pakken. 

 

Hy pakte wat er drage 

koe en flechte mei de seine yn de siel 

by 't eigen folk wei nei it easten, 

hie oan de oaren part noch diel, 

mar libbe wol mei fragen. 

 

Jûns lei syn wurge holle 

op in stien, hurd as it flechtsjen sels, 't bestean 

fan Ezaus grime dy't him folge, 

syn broer feroare yn in earn, 

it sjen waard him tefolle. 

 

Hy seach mei oare eagen  

nei de ingels op 'e ljedder, nei him ta 

en wer omheech, dêr siet de Iene: 

'Do flechter silst de seine ha, 

al koest net sûnder leagen.' 
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Hegebeintum as Bet-El, Hûs fa God op ’e hichte? As dat 

sa is, dan komme de dreamen oer in nije wrâld fansels. 

 

Willem Tjerkstra   Skilderij Gustave Doré: study for “Jacob’s Dream” 
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Fan de bestjoerstafel 

De tiid fljocht. In jier is neat. Dat docht wol bliken as we 

wêrom sjogge nei ús ferline as FOW. In moaie 

oanlieding om dizze winterdei ris yn de âlde stikken te 

dûken. 

Yn 1996 kaam in tal entûsjaste minsken yn aksje om’t de 

herfoarme gemeente fan Hegebeintum ophâlde te 

bestean. It Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

waard oprjochte. Net mei it doel om in nije tsjerke op te 

 rjochtsen, mar dat eltsenien fan út har eigen tsjerklike 

eftergrûn by ús telâne koe. Alle minsken binne foar ús 

gelyk yn har mienskiplik leauwen yn ien God. En dat 

allegearre yn ús memmetaal. Dû. K. Visbeek omskreau it 

sa: “De tsjerkedoar kin faaks iepenbliuwe as in 

(pleatslike) mienskip ek mienskiplik it leauwen belibje 

wol yn de taal dy’t se mienskiplik hawwe.” Dit yn 

tsjinstelling ta wat Jacob Noordmans yn 1992 skreau: 

“De Friezen binne it seldsume folk op ierde, dat sneins it 

evangeelje net yn eigen taal beharket. Dat wol kin, mar it 

net wol.” 

En sa is it yn jannewaris 2017 krekt 20 jier lyn dat de 

earste tsjinst troch it FOW organisearre waard. It wie in 

bysûndere tiid wêryn it spannend wie hoe it útpakke soe. 

Yn in Beintumer Bân fan doetiids stiet: “Dêr stienen wy 

dan op 5 jannewaris 1997, in dei nei de alvestêdetocht. 

Wy seagen inoar noch wat ûnwis oan. Ien frege: 

“Hoefolle minsken soenen der komme?”. De teller bleau 

stean by 48”. 
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No we kinne wol sizze dat it in goeie kar west hat. Noch 

elke moanne komme we by inoar mei in besetting wêr at 

guon tsjerken jaloersk op wêze sille en noch altyd stiet it 

Frysk en de Oekumene heech yn it findel. Ek blykt út de 

stikken dat wy in trou besikerspublyk ha. Minsken dy’t 

doe in rol yn it FOW hiene, mar ek besikers fan doe, 

komme noch altyd. Sommige minsken binne ús yn ‘e tiid 

ûntfallen, mar ek sy binne net fergetten.  

Ik sprek de winsk út dat wy dit ek foar de kommende 

jierren trochsette meie om it fuortbestean fan it FOW te 

garandearjen. Dat betsjut wol dat we mei-inoar de 

skouders der ûnder sette moatte. We fernimme dat - lykas 

yn alle bestjoeren - it dreech is om in nij bestjoerslid te 

finen. Tineke Otte-Feenstra sil takom jier ophâlde as 

ponghâldster.  Mar we bliuwe sykjen nei in nij 

bestjoerslid om yn 2017 wer mei in foltallich bestjoer 

fierder te kinnen. 

Om’t 2016 yn it teken stie fan de restauraasje fine jim yn 

dizze Beintumer Bân de taspraak dy’t dhr. G.A. Bakker 

(St. Alde Fryske Tsjerken) hâlden hat by de wjeriepening 

fan de tsjerke.  

It kommende jier sil ús jiergearkomste plak fine op 29 

maart 2017 om 20.00 oere yn it besikerssintrum. Hjiryn 

sil Dû. Klaas Visbeek belutsen by de oprjochting u.o. 

sprekke oer ús 20-jierrich bestean.  

 

Mei freonlike groetnis, 

Frieda Vroom-v.d. Veen (skriuwster) 
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Fan de ponghâldster 

Jeften Goeie Doelen fan 01/12/’15 oant 30/11/’16 

 

Desimber  St. Vrienden V.P.T.Z. €  99,95 

Krystnacht Serious Request €       118,20 

Aldjiersjûn EO Metterdaad € 71,40 

Jannewaris Malin €       107,70 

Maart Kerk in Actie Ethiopië € 110,42 

Juny K.W.F. €       114,00 

July Wilde Ganzen Nepal € 131,70 

Septimber Rode Kruis € 71,90 

Novimber           Dorcas €         71,15 

 

Koll. FOW  Hegebeintum fan 01/12/’15 oant 30/11/’16 

 

Desimber                            €   96,20 

Krystnacht                                                  €       104,55   

Aldjiersjûn                                                  €   68,80 

Jannewaris   €         95,50 

Febrewaris   €       228,30 

Maart                                                          €         99,35 

Wite tongersdei                                           €         74,00 

April                                         €       168,60       

Maaie                                                           €       282,30 

Juny   €       122,10 

July   €       163,00 

Augustus   €       231,32 

Septimber   €         75,20 

Oktober   €       226,01 

Novimber   €         82,00 
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Dêrneist hawwe wy ek stipers. Wy ûntfongen dit jier  

€ 1.332,50 besteande út: 11 x € 7,50 / 2 x € 10,00 / 16 x € 

15,00 / 2 x € 20,00 / 12 x € 25,00 / 2 x € 30,00 / 1 x € 40 / 

6 x € 50,00 / 1 x € 250. Stipers, Tige tank! Wy kinne net 

súnder jimme.  

 

Ús rekkennûmmer is NL47RABO0395435811 t.n.f. 

FOW Hegebeintum. 

 

Groetnis, 

Tineke Otte-Feenstra 
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Stichting Alde Fryske Tsjerken 

Doe’t wy yn ’e simmer fan 2015 begûnen mei it wer ynoarder 

bringen fan de fûndearring, mienden wy dat de toer yn súdwestlike 

rjochting oan it fersakjen wie, mei as oarsaak it ôfgraven fan  ‘e terp 

yn it ein fan de 19
e
, begjin 20

ste
 ieu. 

Omdat de tsjerke op in argeologysk monumint stiet, stelde it Ryk 

argeologysk ûndersyk ferplicht. Dêrfoar waard it buro RAAP 

oansocht, yn  ‘e persoan fan Janneke Hielkema. Foar it 

bouhistoarysk ûndersyk makken wy gebrûk fan Frank Van der 

Waard. 

Gelokkich stelde it Ryk gjin ûndersyk ferplicht nei de fersteuring fan 

de terp troch de 15 peallen, dy’t om ’e toer hinne de grûn yn moasten 

foar de betontafel ûnder de grûn. Dochs is fan dy gelegenheid wol 

gebrûk makke om ûndersyk te dwaan nei de opbou fan de terp. 

RAAP hat de binnenkant fan ’e toer útgroeven, oan ’e binnenkant 

fan de tsjerke ek in sleuf tsjin de toer oan. Binnen noch bûten binne 

terplagen oansnien. Oer de opbou fan de terp hat dit ûndersyk dus 

gjin nije ynsichten oplevere. 

In wichtige fraach fan de Rykstsjinst wie oft der yn it gebiet fan 

ûndersyk resten fan in âldere tsjerke te finen wienen. It eastlike part 

fan de tsjerke is yn ’e alfde/tolfde ieu (1000-1150) boud út tufstien. 

De grutte monumintendeskundige Herma van den Berg wie fan 

betinken dat de tufstiennen tsjerke doedestiids in ynbouwde toer hie. 

De tsjerke is oan it begjin fan de bakstienperioade, om 1200 hinne, 

mei bakstienen ferlinge nei it westen. De toer, sa as wy dy hjoed de 

dei kenne, soe datearje út 1717.                                                                                                                      

It wie dus spannend , doe’t wy yn ’e tsjerke begûnen te graven. Soe 

de fundearring fan de tufstiennen toer noch te finen wêze? Dêr wie 

echt gjin spoar fan te finen.  Dat wol lykwols net sizze dat dy der net 
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west hat. Faaks hat dy mear eastlik stien, mear nei it midden fan ’e 

tsjerke. Of dat wier is is net te sizzen. Yn ‘e jierren sechtich is in 

betonnen flier yn ’e tsjerke lein en dêr koenen wy no net ûnder sjen. 

Dus gjin spoar fan in âldere tufstiennen toer. Wol is it bysûnder dat 

by it frij graven fan de fundearring fan de toer, oars net djipper as dat 

krekt needsaaklik wie om de stabiliteit fan de toer net yn gefaar te 

bringen, yniens in âldere fundearring foar  ’t ljocht kaam! De 

ûnderste 55 sintimeter wie dúdlik âlder as it muorrewurk der boppe.   

Neffens Van der Waard datearret de âldste laach út it begjin fan de 

13
e
 ieu: 1200 of in bytsje letter. Dus like âld as de westlike 

útwreiding fan it schip yn bakstien. 

Dit ûnderste stik fan ’e toer is foar it grutste part sloopt om plak te 

meitsjen foar it ‘tafelblêd.’ De muorren dy’t by dy âldste fundearring 

hearden bestienen út kistwurk: in binnen en in bûtenmuorre mei dêr 

tusken in folling fan tufstiengrús mei kalkmortel en lytse balstiennen. 

Spannend waard it doe’t Van der Waard boppe op dy âlde 

fundearring in saneamde útlijnlaach oantrof mei dêrboppe jonger 

mitselwurk. Dat nije muorrewurk is gjin kistwurk, mar is massyf. 

Dat wie de oannimmer ek al gewaarwurden dy’t in holle boarring 

makke troch de noard en de súdmuorre.  

In útlijnlaach wurdt yn ’e regel oanbrocht om in flak te egalisearjen. 

Dat it nedich wie om de âlde fundearring earst flak te meitsjen 

foardat der yn ’e 18
e
 ieu in nije toer opsetten wurde koe, betsjut dat 

dy âlde toer nei alle gedachten ek fersakke wie.    

Dat is dus folle earder bard as dat it ôfgraven fan de terp oan it ein 

fan de 19
e
 en it begjin fan de 20

ste
 ieu begûn. Fier foar it ôfgraven fan 

de terp begûn de toer dus al yn westlike rjochting te fersakjen. Dat is 

in hiel nij ynsicht dat oant no ta net bekend wie. 
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Dat de âlde toer ek al by de tsjerke weisakke is nei alle gedachten de 

reden west dat de toer sloopt is en yn ’e 18
e
 ieu op ’e nij opbouwd. 

Dat hat lykwols net foarkomme kinnen dat de toer op ’e nij fersakke, 

no yn súd-westlike rjochting. Dat hat wierskynlik wól in gefolch 

west fan de terpôfgravingen. Mar in feit is dat de toer al begûn te 

fersakjen fier dêrfoar. 

By it graven yn ’e toer is in flier fûn dy’t makke is fan de selde 

bakstien as de âlde fundearring. Under de flier binne twa heale 

sulveren munten fûn (let 13
e
 ieu) dus út it selde tiidrek of in bytsje 

jonger dan de âlde fundearring fan ’e toer. Yn it gonkje is in hiele 

munt (1
ste

 helte 14
e
 ieu) fûn.  

Yn it schip fan ’e tsjerke binne twa grêven fûn. De deadsholle fan it 

iene grêf is op basis fan C14 ûndersyk datearre op 1645-1800. It is 

nei alle gedachten fan in frou fan 20-40 jier âld. Oan har gebit te sjen 

hat se in klaaipipe smookt. De oare deadsholle wie fan in bern fan 2-

4 jier âld, nei alle gedachten út de selde perioade. Begrave binnen de 

tsjerke wie wenst oant it begjin fan ’e 19
e
 ieu, yn 1829 waard it 

wetlik ferbean. 

Under de flier fan ’e toer waard in kûle fûn mei dêryn resten fan 

houten plankjes. Hjir waard ûnder mear in glêzen 19
e
 ieus 

medisynfleske en in stiennen knikker (út Raeren) fûn. RAAP tinkt 

dat dit in putsje west is dat brûkt waard te skrobjen en dat troch it 

spielen laach foar laach opfolle is.                      

Fan de frou waard tocht dat se blykber in pipe smookt hat, fanwege 

de skea oan har gebit. Der binne ek in tal ûnderdielen fan klaaipipen 

fûn: fiif stikken stâle, in hiele tsjettel en twa fragminten fan tsjettels. 

De hiele tsjettel hat as hielmark lam onder de boom en as sydmark 

links it wapen fan Gouda en rjochts in mark yn ’e foarm fan in stip. 

It lam onder de boom is fan 1725 ôf oant it begjin 20
ste

 ieu yn gebrûk 

west. Dizze pipe komt nei alle gedachten út ’e 19
e
 ieu. De beide 
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fragminten fan tsjettels komme nei alle gedachten út ‘e 18
e
 ieu. 

Wêr’t de pipen weikomme is net wis.  

Yn ’e tsjerke binne parten fan in sark fûn fan Nanne Antieszoon. It 

giet hjir neffens ûndersyk fan Hessel de Walle om Nanne Anties, 

soan fan Jan Nannes en Jeltje Cornelis, doopt op 9 juny 1672 en 

ferstoarn yn 1733. Under de fragminten lei gjin grêf, it giet om in 

stien dy’t earder brûkt wie.   

Om ôf te sluten noch wat oer it boarûndersyk. Bûten de tsjerke binne 

twa boaringen dien. De boarkearnen wurde noch hieltyd ûndersocht. 

De iene helte wurdt konservearre en komt werom nei it 

Besikerssintrum. De oare helte wurdt argeolgysk analysearre. Hope 

wurdt dat dit ûndersyk ús wat fertelle kin yn hokker tempo de terp 

ophege is, en miskien ek wêrom’t dizze terp sa heech wurden is. 

Neffens de Rykstsjinst rint dit ûndersyk noch hieltyd. Sa gau as der 

risseltaten bekend binne, hoopje wy dat yn in aparte parsekonferinsje 

bekend te meitsjen.    

Gerhard A. Bakker, direkteur Stifting Alde Fryske Tsjerken  

(mei tastimming oerset yn it Frysk troch R. Tjeerdsma) 
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Jo kinne ús fine op www.hegebeintum.tk foar 

aktuele ynformaasje oer ús earetsjinsten. 

 

De tsjerke fan Hegebeintum kinne jo sjen op 

www.protestantsecultuurschatten.nl. 
 

 

  

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 
 

 

http://www.hegebeintum.tk/

