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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: 

W.E. Feenstra,  Marrum foarsitster Tel. 0518-411490 

F. Vroom-van der Veen skriuwer Tel. 0518-413037 

T. Otte-Feenstra ponghâldster  Tel. 0518-411696 

H. Sterk                                                                  Tel. 0518-411798 

M. Politiek                                              Tel. 0519-339231 

 

 

 

Kontaktadressen: 

W.E. Feensra   F. Vroom-van der Veen                

Nieuweweg 2 De Broll 2 

9073GN  Marrum 9172 RE  Fertwert 

Tel. 0518-411490 0518-413037 

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 NL47RABO0395435811 

 (Rabobank Ferwert) op namme fan it 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 
te Ferwert   
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Jesaja 17 : 10-11 

 

Want do bist dyn God fergetten, dy’t dy altyd holp, 

do hast net iens mear tocht oan de Rots dy’t dy hâldfêst 

joech. En no kinst wol sierlike tunen oanlizze en dêr 

útwrydske planten yn sette, en dy kinst de deis datst se 

plante hast wol sa oansette datst it sied de oare moarns al 

yn ’e bloei hast - likegoed giet de risping ferlern, as de 

sykte komt, de kwaal dêr’t neat oan te dwaan is. 

 

Hjoed plantsje, moarn it sied yn ’e bloei - dat soe moai 

wêze! En elk begrypt ek, dat dat net kin. Sa wurket it net 

yn ’e natoer. Dy jout neat sûnder tiid en neat sûnder 

wurk. 

Dochs is dat waanwize en absurde prinsipe op dit stuit de 

basis fan ús ekonomy. Jild moat jild meitsje, en sa fluch 

mooglik. Jild is neat mear wurdich - jo moatte jild tajaan 

as ien der in skoftke foar jo op passe sil. Jild stiet gjin 

werklike wearde mear foaroer. Gewoane minsken moatte 

der noch foar wurkje. Mar hawwe jo ien kear genôch (of 

leaver sein: tefolle), dan begjint de hannel yn jild om jild. 

In hiel lyts ploechje minsken wurdt dêr ryk fan. Mar as 

allinnich al alle Friezen hjoed al har jild fan ’e bank 

opnimme woene, soe nei alle gedachten de folsleine 

finansjele sektor yn elkoar donderje. Dus doch dat mar 

net, want dan kin der net mear pind wurde, net mear 

betelle, net mear liend. Dan krije wy gjin benzine mear, 

gjin enersjy, gjin ynternet. Gjin kommunikaasje, gjin 

oarder, gjin oerheid. Yn ien kear werom nei it stiennen 

tiidrak. Jo tinke dat it tafalt? Lês aansen as it útkomt it 

nijste boek fan Joris Luyendijk. Ik haw him sprekken 

heard, en leau my: hy wit wêr’t er it oer hat. En it aaklike 
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is: ien kear moat de sjippebûl útinoar spatte, yn ús dagen 

of letter. Wy sitte yn in systeem, dat kin gjin stân hâlde. 

Ien kear komt de kwaal dêr’t gjin ferwin op is. It liket no 

te let om der wat oan te dwaan, mar wy kinne de fraach 

al stelle: wêr komt soks wei? 

Hoe kin it, dat wy der meiinoar - wrâldwiid - sa yn syld 

binne? Neffens my fan de alâlde en oerminsklike (en 

sûndige) sucht nei wissigens dy’t minsken eigen is. Al 

seit Jezus dat wy bidde moatte om brea foar ien dei, wy 

wolle leafst de wissichheid dat wy oer in jier ek noch ite 

kinne. Sa is neffens my it jild ûntstien. Want stel, ik haw 

fiske yn Gods wetter en haw fisk fongen foar tritich 

dagen. Ik tink: “Tritich dagen iten!” Allinnich - ik haw 

gjin tritich dagen iten, want sa lang kin ik dy fisk net 

bewarje. Mar wat doch ik? Ik ferkeapje myn fisk, en no 

haw ik jild. En ik tink wer: “Tritich dagen iten!” Mar 

haw ik dat? Nee - ik meitsje it mysels wiis, en dat wurket 

allinnich, troch deryn te leauwen. Ik meitsje mysels 

ôfhinklik fan in yllúzje - om wissichheid te krijen. 

Wissichheid, wissichheid - dêr jaget in minske geduerich 

efteroan. 

Mar de Skrift seit wat oars. Rjocht, rjocht silste nei 

stribje. Dat is de fraach dy’tst’ altiten stelle moatst: Is dit 

rjocht? Kin dit sa? Past dit ûnder Gods keningskip? Dàn 

silst’ libje, en dan hoechst’ der net oer yn te sitten oft der 

wol iten en drinken is. 

Dêrmei kinne wy ús feitlik net losmeitsje fan it systeem 

sa’t it is. Mar wy kinne ússels wol ynderlik losmeitsje. 

Troch net de fraach te stellen fan de wissichheid, mar dy 

fan it rjocht. Dat is de Rots fan ús hâldfêst. De rots fan it 

jild leit op ’e râne fan ’e ôfgrûn. De rots fan it rjocht leit 

as de Beintumer terp yn de kosmos. Ien kear komt de 
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floed, de krisis, it oardiel. Alles wat ús fêstichheid jaan 

moat, sil dan fuortspiele. Yn djipste wêzen is dat in 

genede, hoe bang as it ús ek om it hert slacht as wy ús 

besykje soks yn te tinken. Mar God wol ús leare, om by 

Him te kommen, net mei de folle hannen fan de 

wissichheid, mar mei de lege hannen dy’t sykje nei it 

rjocht sa’t Hy ús dat sjen litten hat. 

 

Liuwe H. Westra, Lollum 
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Fan de bestjoerstafel 

 
Woansdei 26 maart 2014 hawwe wy ús jiergearkomste 

holden yn it Besikerssintrum. Gastsprekker op dizze jûn 

wie Jan Fennema fan Blije dy’t ús prachtige plaatsjes 

sjen liet fan syn reizen nei Skotlân, Ierlân en Iislân. 

 

Op woansdei 12 novimber 2014 wienen 4 minsken fan ús 

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

dizze kear yn Earnewâld holden waard. Bestjoersleden 

fan de ferskate Wurkferbannen brochten ferslach út oer 

de gong fan saken en koenen eefkes byprate. It haadtema 

fan dizze jûn wie de fraach hoe’t wy as FOW’s bydrage 

kinne oan de Kulturele Haadstêd fan 2018.  

  

 Yn ús bestjoer hawwe de lêste tiid wat feroaringen plak 

fûn. Sjoch dêrfoar side 10.  

 

Us jiergearkomste foar 2015 sil hâlden wurde op: 

woansdei 25 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 NL47RABO 039 54 35 811 op 

namme fan: Frysk Oekumenysk Wurkferbân te Ferwert.  

 

Rommert Tjeerdsma 
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Kollekten en jeften des. 2013  − nov. 2014 

 
desimber 1 Filipijnen € 154,55 

desimber 24 serious request € 138,30 

desimber 31 mercy ships € 93,66 

jannewaris wylde guozzen € 135,25 

febrewaris Werelddiakonaat € 68,80 

maart st.open doors € 106,60 

april  make a wish € 83,90 

maaie                  FOW       

                                                                       

   

                    

juny Sirië € 107,62 

july st. open doors € 127,15 

augustus Reade Krús € 90,95 

septimber artzen z.grenzen € 124,10 

oktober brandwonden st. € 92,52 

novimber            FOW 

 

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hegebeintum 

 

desimber 1                                                   €      120,00  

desimber 24                                                 €        78,04   

desimber 31                                                 €      145,20 

jannewaris                                                   €      139,10                

febrewaris                                                    €        72,55 

maart                                                            €        91,50 

april 6                                                           €      102,60 

april 17                                                         €        68,75       

maaie                                                            €      261,98 
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juny                                                             €        96,55 

july                                                              €      108,20 

augustus                                                      €      105,90 

septimber                                                    €      123,52 

oktober                                                        €      106,10 

novimber                                                     €      215,25 

 

Stipers: 4 x € 10,00  17 x € 15,00  2 x € 20,00  

10 x € 25,00 1 x € 30,00     5x € 50,00    1x € 100,00 

 

 

 
 

 

 

 

Graach wol ik in elk-út namme fan alle goede 

doelen dêr’t wy in kollekte foar holden hawwe- 

tank sizze. Fan mannich goed doel krije wy in 

berjochtsje dat hja och sa bliid binne mei de 

jeften en dat it jild in goede bestimming kriget. 

 

Tineke Otte-Feenstra, ponghâldster. 
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PREEKROASTER FOAR 2015  

                                
4 jannewaris 9.30 P. Hettinga Frentsjer 

1 febrewaris 9.30 Dû. D. Geertsma Ryptsjerk 

1 maart 9.30 Dû. B. G. Keizer Eastrum 

2 april            19.30 Dû. K. Visbeek De Westereen 

5 april 9.30 Dû. J. Bakker Stiens 

3 maaie 9.30 Dû. L.H. Westra Lollum 

7 juny 9.30 Dû. G. Bilker Dokkum 

5 juli 9.30 R. Walinga Ljouwert 

2 augustus 9.30 J. Mulder-Vogelzang Yndyk 

6 septimber 9.30 I. van der Pol Noardburgum 

4 oktober 9.30 J. van der Meer Akkrum 

1 novimber 9.30 H. Van der Meer Fûns 

6 desimber 9.30 Y. Hiemstra Dokkum 

24 desimber   21.00 Dû. P. Beintema Dokkum 

31 desimber   19.00 Dû. K. Visbeek De 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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Ofskie fan foarsitster Syt van der Woude. 

 

Alve jier hat Syt van der Woude it bestjoer fan ús 

Wurkferbân tsjinne. De earste beide jierren as skriuwster, 

dêrnei njoggen jier as foarsitster. Yn de jiergearkomste 

fan 26 maart 2014 hawwe wy ôfskie fan har nommen. 

Syt wie in tige belutsen bestjoerslid, freonlik en noflik yn 

de omgong. Wy sille har misse. 

 

Ofskie fan âlderling Tetsje Vellema-Oppedijk. 

 

Op 5 maart 2006 is Tetsje befêstige as âlderling fan 

tsjinst fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân 

Hegebeintum. Yn maart 2015 leit se nei njoggen jier har 

funksje del. Wy sille Tetsje misse. Hja wurdt opfolge 

troch Griet Drost- Kooistra fan Blije. Yn de tsjinst fan 2 

maart 2015 sil Griet befêstige wurde as âlderling. 

 

Ofskie fan skriuwer Rommert Tjeerdsma. 

 

Yn de jiergearkomste fan maart 2015 nimt Rommert ek 

nei njoggen jier ôfskie as skriuwer fan ús FOW. Yn 

maaie 2006 is Rommert as preekfersoarger yn it bestjoer 

kommen en yn maart 2009 hat er it skriuwersskip 

oernommen. Wy sille de moaie ferslagen fan de 

gearkomsten misse. 

 

Wy wolle dizze trije bestjoersleden tige tanksizze foar 

alles wat hja foar ús FOW út de wei setten hawwe. 
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Stifting Alde Fryske Tsjerken.                
 

Fan dizze stifting, dy’t eigner is fan de tsjerke fan 

Hegebeintum, krigen wy lêstendeis wat ynformaasje dêr’t 

wy om frege hienen. 

Sa die bliken dat de grêfstiennen, dy’t op guon plakken 

aardich fersakke wienen, wylst wer rjocht setten binne. 

De roubuorden sil noch neier nei sjoen wurde. Nei alle 

gedachten is de tastân net sa nuodlik as dat ynearsten 

tocht waard. 

Omdat de toer hieltyd mear fersakket sil dêr wat oan dien 

wurde moatte. Yn 1989 waard in miljoen gûne bestege 

om it fersakjen tsjin te gean. Sûnt dy tiid wurde 

mjittingen dien en is de toer by it wichtichste mjitpunt by 

de galmgatten 56 milimeter nei it westen fersakke , 63 

milimeter nei it suden en 23 milimeter nei ûnderen. 

Yn 2015 wurdt de toer op in betonnen ‘tafel’ setten.  

Dêrfoar moatte peallen yn ’e terp boarre wurde. De 

peallen wurde troch gatten yn ’e muorren fan de toer 

ferbûn oan de nije betonnen flier yn de toer. Dit soarget 

meielkoar foar in deeglike fundearring, om foar te 

kommen dat de toer noch mear fersakket.  

Alhoewol’t it jild dat nedich is om dizze operaasje te 

beteljen noch net hielendal boppe wetter is, hat de 

Stifting Alde Fryske tsjerken lokkigerwize fan in 

anonime skinker in grut bedrach oan jild, fan mear as in 

ton, krigen om dit wurk út te fieren. It sprekt fansels dat 

ek wy as FOW dêr tige bliid mei binne.  
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In Fytstocht yn Ost Fryslân. 

 

Yn Ost-Fryslân halde hja krekt as by ús Tsjerkepaad. De 

tsjerken geane iepen op sneon en jo keppelje dêr in 

útsette fytsrûte oan fêst. Yn de gemeente Krummhörn 

wie op sneon 6 septimber de Krummhörner Kirchturm-

Tour. Ek dit jier hat wer in delegaasje út Fryslân meidien 

oan dizze moaie rûte weryn’t 23 tsjerken besocht wurde 

en 19 doarpen oandien. 

Mei in groep fan 26 minsken binne wy nei Ost- Fryslân 

reizge, elk op syn eigen wize, om dêr om njoggen oere 

ûntfongen te wurden troch de organisaasje mei broadsjes, 

koffie en oare lekkere dingen. Guon wiene mei de 

kemper om dêr noch 

wat langer te bliuwen 

en in oar boekte in 

oernachting om dêr 

de moarns op ’e tiid 

te wêzen of it 

jûnsprogramma mei 

te meitsjen. It idee fan de organisaasje is dat de 

njoggentjin doarpen as gastlju, de eigen minsken en 

oaren fan bûten it gebiet, meielkoar wat te bieden hawwe 

wylst de dielnimmers har ferrasse litte troch de moaie 

omjouwing en de prachtige tsjerken. De fytstocht is in 

toeristysk en kultureel barren mei in sportyf elemint. De 
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rûte ferbynt de doarpen as pearels oan in pearelstring en 

dat hawwe wy dy dei goed besjen kinnen. 

De start wie by de Ev.ref. Kirche fan Jennelt, dizze 

tsjerke waard restaureare en men koe hjir in rûnlieding 

krije en útliz oer it wurk. Yn Jennelt wie ek de moderne 

Baptistentsjerke iepen en koe men bylden besjen makke 

troch Maike Dröst. Net folle fierder leit it plakje Eilsum 

dêr’t de toer beklommen wurde koe en de schilderingen 

op de muorren te besjen wienen. Yn de tsjerke hie men 

yn it koar in Labyrint makke, dat brûkt wurde kin foar it 

gean op de spirituele libbenswei. It labyrint helpt de 

minske om him ôf te freegjen: wa bin ik en leart dêrtroch 

nei jins eigen hert te harken. Fierder gyng de reis nei 

Grimersum, dêr’t de grêfstien fan Eggerik Beninga yn de 

tsjerke stiet, de skriuwer fan “Cronica der Fresen”.  

Yn it folgjende plakje Uttum wie yn de tsjerke in 

prachtich histoarysk oargel út 1659, de foarbaroktiid, 

oanwêzich dat bysûnder klankryk is en graach troch 

ynternasjonale tsjerkemuzykminsken bespile wurdt. Yn 

de tsjerke stie ek in doopfet fan 1474. Troch de greiden 

fytsten wy doe nei Freedsum. Yn dy omjouwing is it 

djipste punt fan Dutsklân, nammentlik 2,3 m ûnder de 

seespegel. It is gjin punt, mar mear in natuerlike 

djiplizzende flakte, dy net keunstmjittig makke is. Foar 

dat wy yn Pewsum trije tsjerken besjogge, komme we 

earst noch troch Canum, in lyts doarpke mei aardige lytse 

stegen en ydillyske hûskes. Op it oargel fan de prachtige 
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Romaanske tsjerke wurdt elk jier it Canumer 

Sommerkonzert holden. Yn Pewsum it haadplak fan de 

gemeente, binne de katolike tsjerke, it tsjerkegebou fan 

de kristlike Gemeinde en de histoaryske Ev. Lutherske 

Kirche mei frijsteande klokkenturm iepen. Midden yn it 

doarp is ek de Manninga Wasserburcht út 1548, dêr’t in 

museum yn is. Sa geane wy fierder nei Woquard, 

Wolzeten en Campen, dêr’t in bysûndere fjoertoer stiet: 

de Campener Leuchtturm fan 1892, dy’t krekt as de 

Eiffeltoer bout is fan stiel. It is de heechste fjoertoer fan 

Dutslân. Boppe is in útsichtsplak, dy’t in treflik byld jout 

fan Krummhörn oant de Niederländische kust oan ta. De 

toer is bedoeld foar de skipfeart op de Eems nei Emden, 

Leer, Papenburg en Delfzyl. De fytstocht giet fierder nei 

Loquard, hjir is yn de tsjerke in âld alterstik te 

bewûnderjen út 1510. In prachtich masterwurk troch in 

Flaming makke. Dêrnei folget Rysum, dêr’t it âldste 

wrâldferneamd bespylbere oargel út 1457, yn de tsjerke 

te sjen en te hearren is. De tocht giet fierder de seedyk 

del en men hat wylst útsjoch op de Eems en de Waadsee. 

Dan folgje der noch fiifl doarpen mei moaie tsjerken: 

Upleward, Hamswehrum, Groothusen, Manslagt en 

Pilsum, foardat wy yn Greetsiel komme. Greetsiel is net 

in terpdoarp, sa as de oaren dat allegearre binne, mar hat 

in ferbining mei de waadsee. Yn de haven lizze de 

fiskerskippen. It is al mear as 600 jier in fiskersplak, mei 

in float fan krabbenkotters. It lûkt ek in soad minsken 
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dy’t dêr flanearje kinne en har fermeitsje yn de kafee’s en 

de teehûzen. Op it lêste stikje nei Jennelt komme we 

noch troch Visquard, dat op in wat hegere terp leit. De 

Ostfriesen sizze: de doarpen lizze op in warf en dêrom 

binne it de Warfendörfer fan Krummhörn. 

It wie in moaie dei, de toer wie net allinne toeristysk, mar  

oeral koene jo ek wat lekkers  en drinken krije. Derby 

wie it fansels ek in sportyf barren, en tagelyk in kulturele 

moeting  mei de tsjerken fan Ostfryslân. 

 

Ellert Jongstra 
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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 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: NL47 RABO 039 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-Feenstra
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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 
         De Broll 2, 9172 RE  Ferwert 
 

 


