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Schilstra wie ien gehiel, 
mar yn dizze Earn 

binne de 2 ûnderdielen 
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skyldpod stiet op 

siden 2 en 3 

1 Keningen 19 
 
Elia moete God yn de stilte. Elia hearde God yn de stilte. 
De Fryske Bibel hat it oer it lûd fan in lichte koelte. 
Yn de Steate-oersetting wurdt sprutsen oer it sûzjen fan in sêfte stilte. 
De Willibrord oersetting hat it oer in ‘bries’, in koelte. 
As we nei de grûntekst geane, nei it Hebrieusk, dan betsjut koelte hjir in stilte. 
 
Nei al dy oare ferheftige eleminten fan de natuer, lykas de hurde wyn, de ierdskodding 
en it fjoer, is der dan it lûd fan de stilte. 
En we hawwe it nei de Skriftlêzing efkes stil makke. Want oer stilte kinne je eins net 
prate. Stilte moatte je fiele, stilte moatte je belibje. 
Want yn de stilte leit in skat oan wiisheid. 
Ik neam it graach mystyk. En dat kin sweverich klinke miskien, mar it is sa helder as 
kristal. Om ‘t de stilte it sels útsuveret. Om ‘t de stilte as geskink fan God komt. 
Lokkich bist, ast dy geunst fan God ûntfange meist. 
 
No is der uterlike stilte en ynderlike stilte. Yn de Bibel sjogge we dat God foar in 
minske de stoarm, de see ta stilte, ta swijen bringt. 
Mar God bringt ek yn in minske it hert ta stilte, ta kalmte en rêst. 
En dy stilte dringt troch ta it djipst fan jins siel. Elia belibbe beide. 
Mar dizze kear wie God net yn de hurde wyn, de ierdskodding en it fjoer. 
Hoe oars wie dat op dyselde berch mei Moazes. Dat makket dit ferhaal ek sa bysûnder. 
It gong allegearre oan Elia foarby, mar nei it fjoer dat alles suvere hie, kaam it lûd fan 
de stilte. Doe ‘t Elia dat hearde, bewuolle er syn gesicht yn syn mantel. 
It kontrast wurdt dúdlik. Makket it sa dúdlik. 
En God begjint mei Elia te praten. 
 
Gean werom troch de wyldernis 
Dat is wat de stilte docht. De stilte skept romte om te praten. 
Doe ‘t Paulus in taspraak hâlde moast yn Jeruzalim om himsels te ferdigenjen, frege er 
earst ek in stilte en it waard o sa stil. 
Seker doe ‘t er ek nochris yn har eigen taal begûn te sprekken. 
As Jezus bestookt waard mei alderhande fragen, hâlde er him earst faaks efkes stil, of 
skreau yn it sân en dan antwurde er. Of Hy luts him werom en socht de stilte op. 
En sa hie Elia dat ek dien. Nei al syn geskrep foar syn Heare, seach er it net mear 
sitten. Wat wie der fan oer bleaun? Hy koe mar better dea. 
En dan giet de Hear oan Elia foarby yn de stilte. En hy heart en fielt. 
De stilte jout romte om dy stim fan God te hearren. 
Sterker noch, hy kriget nije opdrachten: gean werom troch de wyldernis. 
Dat jout sa moai oan wannear ‘t de stilte faak komt: nei in drokke tiid, of in drok 
momint; der giet wat oan foarôf. 
En as dan de stilte west hat, dan geane je dêrnei ek wer fierder, mar wol oars. 
Dan is der wat feroare. Lykas ek by Elia. 
En dan te betinken, dat hy der mei ophâlde woe. 
Minsken harken ommers dôchs net mear nei God. 
Krekt lykas yn it ferhaal fan de âlde skyldpod. De minsken lykje it allegearre fergetten 
te hawwen. De tsjerken rinne leech of geane ticht. 
De snein moat mar in gewoane dei wurde, krekt as oare dagen. 
De ierde wurd skeind, de wrâld lijt ûnder honger, oarloch en geweld. 
Wer is dy stim dy't seit: "Hâld op!" 

Stilte 

Yn dit nûmer: 

Stilte 1 

De âlde skyldpod 2 

Anne Zernike -      
De earste frou op 
de kânsel 

4 

Begjinne by it begjin 
 

5 

De Trije-ienheid 6 

Slauerhoff en 

Jorwert (7) 
7 

Myn freon hat in 

kaleidoskoop 
10 

Earnewâldster Rûnte 12 

Hûndert jier frou op 
de kânsel 

13 

Age Veldboom 14 

Tsjerketsjinsten 15 

2 oktober 2 koaren 16 



De âlde skyldpod 

Ienris, hiel, hiel, hiel lang lyn, mar eins ek wer net sa lang lyn, 
doe’t alle bisten 
en de rotsen, 
de wyn, it wetter 
en de beammen, 
de fûgels en de fisken 
en alle skepsels fan de wrâld 
prate koenen en elkoar ferstean koenen, 
ûntstie der rûzje. 
 
It begûn hiel sêft. Flechtich as in koeltsje dat lústere: 
"Hy is as de wyn dy’t altyd waait." 
Stil as in stien dy‘t antwurde: 
"Hy is in grutte rots, dy‘t nea fan syn plak komme sil." 
Rêstich as in berch dy‘t  rommele: 
"God is as in berchtop sa snieïch, dy’t heech boppe de wolken útstekt." 
En de fisken yn de see antwurden: "God is in swimmer yn de donkerblauwe djipten 
fan de see." 
"Nee", sei de stjer, "God is in skittering, in skynsel, fier, hiel fier fuort. 
"Nee", pipe de mûs, "God is in lûd en in geur en in gefoel, hiel, hiel tichtby.” 
"God", hâld de antilope koppich fol, "Is in hurdrinner, hy giet sa hurd en is frij. 
Hy docht graach in spultsje mei de wyn." 
"Se is in grutte beam", hearden je de wylch lispeljen. "In diel fan de wrâld, hieltyd 
groeiend en altyd jaand"." 
"Net wier", kiezzebite it eilân, "God stiet los fan alles." 

Elia hat de moed opjûn en 
is de woastyn yn flechte. 
Dan bringt in ingel him 

brea en wetter en stjoert 
him nei de berch Hoareb 
foar syn moeting mei God.  

Ik tink dat dy stim al ûnder ús is. De stim fan dy âlde wize skyldpod . . . 
Ik tink, dat dy stim al hiel wat minsken ta stilte brocht hat. 
En ik tink, dat dy stim ek hieltyd mear heard wurde sil. 
Want wat hawwe wy yn ús tsjerken al in soad oer God praat. 
Oer hoe ‘t Er wol wie en net wie; en wa’t Er wol wie en wa ‘t Er net wie. 
Minsken krigen der spul en rûzjes fan. 
Miskien wurdt it wol ris tiid om nei al dat sprekken mar ris te swijen. It grutte 
'Silentium'. 
Want it liket miskien, dat it leauwen de minsken neat mear seit, dat de minsken de 
tsjerke de rêch takeard hawwe. 
Dat we dêrom krekt as Elia, miskien somber binne oer de takomst, 
En alles om 'e nocht liket, of foar noch mar in bytsje minsken. 
Mar dan is it goed om ek sels fan binnen ta rêst te kommen. 
Om dy stim fan de stilte yn jinsels te fernimmen, te hearren en te fielen 
Dan wurdst gewaar dat God der is. Dan komme nije ynsichten en nije opdrachten. 
Dan sjochst dat it âlde oan it foarby gean is. 
Dat God yn in protte dingen net mear te finen is, wylst dat eartiids wol it gefal wie. 
Mar dat Er yn it lûd fan krekt dy stilte te hearen wêze sil. 
En dêrom bin ik bliid, dat ik hieltyd mear minsken om my hinne sjoch, 
dy‘t op syk binne nei de stilte. 
Minsken dy‘t God yn elkoar werkenne en leafde krije en hawwe foar de skepping en 
graach de rêst en de stilte yn de natuer sykje. 
Minsken dy‘t sizze, dat se wer thúskomme by harsels en by God, want dan kin der 
wer wat nijs op gong komme. 
It sil miskien noch in lange, bange tiid duorje, 
Mar de âlde Skyldpod hat sprutsen. 
De stilte hat sprutsen, God hat sprutsen. 
En freget ek oan ús: "Wat moasto hjir?" 
It antwurd myn freon, dat rûzet yn ‘e wyn: God is . . . 
 

Amen 
Froukje Wesseling-

Schilstra Begjinne by it begjin 
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De readboarst jubele . .  

"God is as de sinne, fier boppe alles ferheven,"fûn de blauwe loft.” 
"Nee, hy is in rivier, dy ‘t dwers troch alles hinne streamt", 
sei de wetterfal bolderjend 
"Se is rôfdier", sei de liuw. 
"God is goed", jubele it readboarstje. 
"Hy is sterk", bromde de bear 
 
 En it rûzje meitsjen waar lûder, en lûder en lûder. Oant . . . 
"Hâld op!!!" 
Dêr spruts in nije stim. 
Dy rommele as de tonger en lústere sa sêft as de prúst fan in flinter. 
De stim kaam fan . . . Ja, hy kaam echt fan de âlde skyldpod. 
De âlde skyldpod sei eins nea net safolle. En seker net oer God. 
Mar no begûn se te sprekken. 
"God is yn de djipte", sei se tsjin de fisken yn de see, "mar hy is ek folle heger as 
heech", tsjin de bergen.  
"Hy kin hurd en is sa frij as wyn en sa stil en stevich as in grutte rots", sei se tsjin 
de wyn en de stiennen. 
"Sy is it libben fan de wrâld", sei de skyldpod tsjin de wylch, "Altyd tichtby en 
dochs fierder as de fierste stjer", liet se de mychhimmel en de stjer witte. 
"God is goed en sterk yn alles en boppe alles ferheven. God is wêr ‘t we fan 
dreame en wat we sykje. God is wêr‘t we wei komme en wat we fine. God IS" 
 
Noch nea earder hie de âlde skyldpod sa’n soad sein. Alle bewenners fan de wrâld 
waarden der stil fan. Hiel stil. Mar de âlde Skyldpod hie noch wat te sizzen. 
 
"Meikoarten komme der nije skepsels op ‘e wrâld", sei se. "Jimme sille harren 
frjemd fine, mar ek geweldich. Se sille ús oan God tinke litte. Se sille in protte 
kleuren en foarmen hawwe en allegearre ferskate gesichten en se sille ferskate 
talen sprekke. 
Harren tinzen sille ta de stjerren rikke, mar mei de fuotten sille se op de grûn 
stean. Se sille in protte macht hawwe. Se sille sterk wêze, mar ek aardich. 
In teken fan leafde, fan God oan de ierde en in bea fan de ierde oan God." 
 
En de minsken kamen . . .  
Mar de minsken hienen it fergetten; fergetten dat se in teken fan leafde wienen 
en in bea fan de ierde. En se begûnen rûzje te meitsjen oer wa't God koe en wa 
net en oer wêr't  God wol wie en wêr net. En òf God der wol wie, of nèt wie. 
En meastentiids brûkten de minsken har krêften ferkeard en dienen se elkoar sear 
en der waard sels deade . . . 
Se dienen de ierde sear. Bosken begûnen te stjerren en de rivieren en de seeën. 
De planten , de bisten en de ierde sels, om‘t de minsken harren net mear betinke 
koenen wa‘t se wienen of wêr ‘t God  wie. 
 
Oant der op in dei in stim klonk, dy't rommele as de tonger, mar sa sêft wie as de 
prûst fan in flinter. 
 
Hâld op, asjeblyft . . . !! 
 
De stim like fan de berch te kommen, dy ‘t rommele: “Somtiden sjoch ik God 
swimmen yn de donkerblauwe djipten fan de see." 
En fan de oseaan dy ‘t suchte: "Hy is faak yn de besnijde berchtoppen, dy ‘t de 
sinne wjerspegelje." 
Fan de stien dy ‘t sei: "Ik fiel somtiden har siken as se om my hinne waait. 
En fan de wyn dy ‘t lústere: "Ik fiel syn stille oanwêzigens as ik om de rotsen 
hinne dûnsje." 
En de stjer dy’t ferkundige "God is hiel tichtby." 
En it eilân: "Syn leafde rekket alles." 
 
En nei in lange iensume, somtiden bange tiid, waard it stil. 
De minsken begûnen te harkjen en te hearren. 
En se begûnen yn elkoar God te sjen. Mar ek de skientme fan de ierde. 
 
En de âlde skyldpod glimke en God seach dat it goed wie. 
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 Begjin 2009 kaam de Algemene Doopsgezinde Sociëteit mei de fraach oft ik yn it 
‘Minniste jubeljier’ myn rol fan Anne Zernike ek wer opfiere woe. Op 5 novimber 
2011 is it hûndert jier lyn dat hja as earste frou yn Nederlân as dûmny befêstige 
waard yn de minniste gemeente te Boppeknipe. As stúdzjeopdracht moast ik yn 2005 
in lêzing oer har fersoargje. Ik koe net in soad oer har fine, mar lies wol har 
autobiografy Een vrouw in het wondere ambt. Ik fûn dat sa’n aardich ferhaal, dat ik 
ynstee fan in lêzing en soartemint fan akt dien haw. 
Dat wie net sa hiel dreech, mei’t it boek yn de ik-foarm skreaun is en de persoan 
dêr’t it om gong, my o sa oanspriek. Ik koe mysels wol wat yn har weromfine. 
Ik luts in âld jurk oan, sette in huodsje fan ús mem op ‘e holle, naam ús beppe har 
stôk en begûn te oefenjen. Yn ferskillende minniste susterkringen haw ik dat doe 
dien en it foel der doedestiids o sa goed yn. 
Oer de niisneamde fraach fan de ADS haw ik in skoftke neitocht en doe wist ik ien 
ding hiel wis. As ik it wer dwaan soe, dan woe ik my earst folle mear yn Anne Zernike 
ferdjipje, benammen om rjocht te dwaan oan de skiednis. Ik bin fan tinken dat ik dat 
ferplichte bin oan Anne Zernike, mar ek likegoed oan har femylje dêr’t ik kontakt 
mei haw. Dêrnjonken bin ik it ek ferplichte oan de Minniste Bruorskip (Doopsgezinde 
Broederschap) dy’t my dizze fraach steld hat. 
 
Dit wûndere amt 
Ik woe der in solofoarstelling fan meitsje en it leafst soe ik myn stúdzjeferlof, dat ik 
yn 2011 opnimme soe, der foar brûke wolle. Ik haw myn plan foarlein oan de 
tsjerkeried fan de minniste gemeente fan Holwert Blije Ternaard, dêr’t ik foargonger 
bin en dy gong dermei akkoard. Ik woe it tonielstik sels skriuwe en spylje en in 
regisseur sykje om my derby te helpen. Dat hold yn dat it hiele kerwei yn in 
fearnsjier oan kant wêze moast. Ik hie wol foar it ferstân dat der dan gjin tiid 
oerbliuwe soe om ûndersyk te dwaan en om te lêzen. Sadwaande bin ik dêr yn 2009 
al mei begûn. Myn man en ik brûkten de fekânsjes om de fuotstappen fan Anne 
Zernike te folgjen en alle wenplakken op te sykjen dêr’t hja wenne en wurke hie. 
Wat mear as ik oer har lies en oer de wrâld dêr’t hja yn ferkearde, wat mear ik my 
yn har weromfine koe.  
Lykas de twifel dy’t wy fan te foaren hienen oft wy wier wol geskikt wêze soenen om 
dit wûndere amt út te oefenjen. Of de ûnwissens dy’t wy beiden fielden yn it begjin 
fan ús karriêre. Ús ympulsive gedrach bytiden, mar ek ús stribjen nei perfeksje mei 
tagelyk in krityske hâlding nei oaren ta. Ús fêsthâldendheid, benammen as wy 
oertsjûge binne fan ús eigen gelyk. Mar wat ús benammen mei elkoar ferbynt, is ús 
leauwen yn de frijsinnichheid en de driuw nei frijheid en net bûn wêze wolle troch 
dogmatyk. It leauwen út jinsels wei belibje en dêr op in eigen wize sin en betsjutting 
oan jaan. En te’n lêsten oare wegen gean, dy’t nei G’d ta liede kinne. 
 
Syn glâns oer de wrâld 
Yn it boekje Bijbelse portretten skriuwt Anne Zernike in koarte gearfetting fan de 
preek dy’t hja ris hâlden hat oer de Samaritaanske frou dy’t Jezus moetet by de 
Welle. Hja freget him dan, wat it goeie plak is om G’d te ferearjen. De berch 
Gerizim lykas har tradysje leaut of de timpel yn Jeruzalem lykas de joadske tradysje 
foarskriuwt? Anne beslút dan mei de wurden:  
 

God verenigt zich noch met de kerk, 
noch met de wereld maar met de wereldziel. 
En als wij Hem in onszelve hebben gevonden,  
dan zien wij zijn glans over de wereld.         

 
Dit jout oan hoe’t Anne Zernike yn it libben stie. Ûnbeskromme en frijmoedich, yn 
harmonije mei harsels, mei de Iene en mei de wrâld om har hinne. 
 
Ûnderwilens is myn stúdzjeferlof foarby, mappen fol mei ynformaasje binne oanlein, 
in hiele list mei boeken is lêzen en frijwat petearen binne fierd mei minsken dy’t har 
kend hawwe of dy’t op ien of oare wize by har betrutsen west hawwe. In stikmannich 
freondinnen ha my holpen mei it meitsjen fan de klean en fan in skilderijke. 
It tonielstik is skreaun en ynstudearre en de rippetysjes binne folop oan de gong. 
Myn man Sikke Roosma hat de soarch op him nommen foar dekor, byld, ljocht, lûd, 
musyk en publikaasje. Dat lêste is grif net ûnbelangryk. Tegearre tsjogge wy yn 
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Anne Zernike. De earste frou op de preekstoel 

Anne Mankes-Zernike 



oktober troch it lân en trede almeast op yn fermanjes foar minniste gemeenten. 
Ik hâld ek in blog by op www.zinweb.nl  Dêr falt mear te lêzen oer hoe’t dit projekt 
ta stân kommen is. Sjoch foar mear ynformaasje en de spyllist op 
www.annezernike.nl en www.dgholwerd.doopsgezind.nl  
 

Korneel Roosma-de Vries 
Foargonger fan de minniste gemeente fan Holwert Blije Ternaard 

 
NB: de premjêre is op 25 septimber yn de Fermanje fan Holwert om 15.00 oere 

SIDE 5 

JIERGONG 14, NÛMER 54 

De skriuwer Chaim Potok seit op de earste side fan In the beginning: 
‘Alle begjin is swier’. Hy hat gelyk. Wy binne minsken dy’t oanstriid hawwe om alles 
by it âlde te litten, omdat wy it net stean hawwe op it nije. Wy hingje oan âlde 
gewoanten en ek ús rituelen binne fakentiids deselde as dy fan ús foarfaars. 
It is net ienfâldich om wat nijs te begjinnen, in oare fyzje te ûntwikkeljen, in bibel-
passaazje oars te lêzen as dat jin altiten meijûn is. 
 
Sa is it ek mei it begjin fan de bibel. Genesis 1, it boek fan it begjin, fertelt oer it 
ûntstean fan alles wat bestiet. Oer it boek fan it begjin hawwe al in hiel soad 
útlizzers gear west en noch altiten boeit it. Yn it lêste nûmer fan de Earn stie in 
bydrage oer Genesis 1:1 mei in nije oersetting fan ‘himel’. It wurd sjamaim waard 
oerset mei ‘fjoerwetter’. It soe bydrage ta in better begryp fan it skeppingsferhaal. 
My liket dat ûnsin ta. Yn de bibel wurdt yn in tal fan teksten sprutsen oer ‘himel en 
ierde’. Dy beide wurden binne net te skieden. Dy hearre by elkoar, lykas ‘nacht en 
dei’, jûntiid en moarntiid’, ‘manlik en froulik’. 
 
‘Beresjit’ - yn it begjin 
Al langer as in hele ieu wurdt yn alderhande publikaasjes ornearre dat de earste 
beide haadstikken fan Genesis net as earste teksten opskreaun binne. Op grûn fan 
tekstanalyse is it hast wol wis dat Genesis 1 de komposysje hat fan in gedicht of in 
hymne (liet). Dat gedicht hat ek in namme, in koprigel ofwol in opskrift. 
Dy is sa: ‘By it begjin fan it skieden fan himel en ierde’ of koartwei: ‘Yn it begjin’. 
It giet hjir net om in begjin fan de tiid, om de âlderdom fan de ierde, om de 
oarsprong fan ús materiële werklikheid. Der wurdt ek net sein dat de ierde út safolle 
geologyske ierdlagen bestiet of dat ús libbenswrâld foarme is troch evolúsje. 
It giet ‘yn it begjin’ om it begjin fan in hymne. It giet net oer de oerknal, dêr’t de 
ierde út ûntstien is. It giet om it begjin fan it begjin. 
 
Om dit begjin hinne witte wy mei oanwinnende wissigens dat it gedicht fan Genesis 1 
makke is troch in dichter, in pryster-dichter, in kohen, dy’t yn de 5e ieu foar Kristus 



mei Israël yn de babylonyske ballingskip libbe. Oan de streamen fan Babel kaam er yn 
de kunde mei de babylonyske skeppingsmyte, de Enuma Elisj. De begjinregels dêrfan 
binne: ‘Doe’t de himel boppe noch net neamd waard, ûnder de fêst grûnfêste ierde 
noch gjin namme hie…. doe’t noch gjin inkelde god feskynd wie . . . doe waarden de 
goaden berne’. De pryster fûn dat in moaie myte. Mar troch syn leauwen yn de unike 
God fan Israël sette er dêr in oare komposysje foaroer, dy’t in lofliet op de God fan 
Israël befetsje soe.  
Sadwaande betocht er in liet fan sân dagen. In liet mei in refrein: ‘It waard jûn, it 
waard moarn, in dei. Sân kear wurdt yn dit liet sein: ‘God seach dat it goed (tof) 
wie’. ‘Tige goed’, hjit it op de sechsde dei as de minske neffens it byld fan God 
skepen wurdt. ‘Manlik en froulik’ skoep er harren. 
 
Skeppe is skiede. Dat hawwe minsken as O. Noordmans en Ellen te Wolde ús leard. 
Skeppe is soks as it út elkoar heljen fan wat ien grutte tizeboel is. Út elkoar: dat is 
wat mei skeppen bedoeld wurdt. In elk kriget yn alles in eigen plak.  
Yn Genesis 1 ha wy te krijen mei in leauwensliet, in oade oan de God fan de minsken. 
It gedicht beslút yn Genesis 2:4a op de sânde dei mei de foltôging fan ‘himel en 
ierde’. Dy beide hearre fan it begjin oant de ein fan it liet ûnferbreklik byelkoar. 
Op de sabbat komt der in ein oan it skeppen fan God. Hy rêst út fan syn wurken. 
Allyksa mei de minske ek in dei ha dêr’t er ta rêst komt. 
Sadwaande hjit it dat de minske net altiten mar trochgean moat mei it wurk, mar dat 
er fan ophâlden witte moat. 
De pryster-dichter oan de streamen fan Babel is wat nijs begûn. 
In nij liet hat er komponearre. ‘Yn it begjin’. 
Alle begjin is swier as men fertroud is mei in letterlike werjefte. Mar in nije wize fan 
lêzen kin in nije fyzje op it bibelske skeppingsliet mooglik meitsje.  
 

Henk Buning 
 

‘s Gravenzande 
(earder dûmny by de Herfoarme gemeente Holwert, Waaksens-Brantgum en Blije)   
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It learstik fen de Trije-ienheid is fêst ferankere yn it kristlik leauwen. 
It giet om de Iene God, dy’t út trije ‘persoanen’ bestean soe. 
Spitigernôch waard it Latyske wurd persona ornaris oerset as ‘persoan’. 
Dêrtroch waard it kristlike byld fan God ûnnedich betiizjend makke. Persona bestjut 
‘masker’, it masker dat de tonielspilers yn de Romeinske tiid brûkten by it spyljen. 
It masker stelt ien of oare persoan foar. Dêrom is it better en set persona oer as 
‘ferskiningsfoarm’. God is Ien, mar Hy iepenbieret Him oan de minsken op trije 
ferskillende wizen: as God de Heit yn de himel, as God de Soan dy’t troch de heit 
út de himel wei nei de ierde tastjoerd wurdt, en as de God de Hillige Geast, 
de godlike flam yn de herten fan de minsken, de hillige geastdrift.  
 
It motyf fan de Trije-ienheid treffe wy al oan by de ferearing fan de Egyptyske 
sinnegod Aton. Hy wurdt ôfbylde as in gouden sirkel oan ít útspansel. 
Hy stjoert gâns sinnestrielen út nei de ierde. Oan de ein fan eltse striel sit in hantsje, 
dat him útstrekt nei de minsken. As in minske sa gefoelich is dat er dat hantsje 
fernimt, sil er dat gripe kinne. Yn dat gefal wurdt er ferfolle mei de waarmte en it 
ljocht fan Aton.  
 
De kristlike Trij-ienichheid wurket op likernôch deselde wize. God de Heit stjoert oan 
ien tried wei syn leafde yn it stal fan syn Soan nei ús ta. Hy siket rûnom nei minsken 
dy’t har iepenstelle foar syn kommen. Dy’t harren gefoelich toane foar de gloed fan 
syn genede, sille ferfolle wurde mei Hillige Geast.  
 

R.K. de Jong 

De Trije-ienheid 

In ôfbylding fan ien  
fan de Babyloanyske 

goaden 



Yn de measte fan artikels yn dizze rige gong it oer de bysûndere relaasje dy’t Jan 
Slauerhoff hie mei de femylje Hille Ris Lambers en dan wol yn it bysûnder mei 
Heleen. Yn dit lêste artikel oer Slauerhoff en Jorwert wol ik it ha oer ús persoanlike 
freonskip mei dyselde Heleen. Myn frou en ik hawwe nammentlik it foarrjocht hân 
noch persoanlik mei har yn de kunde te kommen. Alhoewol’t hja al op hege jierren 
wie doe’t wy har kennen learden, late de moeting ta in freonskipsrelaasje dy’t noch 
net iensen in jier duorre hat, mar dy’t wol hiel yntinsyf wie. Heleen hat net allinne 
op ús beiden mar ek op ús bern in hiele djippe yndruk neilitten. Dêr wol ik dan no 
wat oer fertelle.   
 
It kontakt mei Hans Hille Ris Lambers 
It begjint mei de âld-jorwerterdei fan septimber 1987. Der soe yn Jorwert in 
feestlike dei wêze foar dyjingen dy’t har bernejierren yn Jorwert trochbrocht hiene 
dan wol der oars in skoft wenne hienen en noch altiten in bysûndere bân fielden mei 
it doarp en syn bewenners. Mei it each op dizze doarpsréuny soe der in boek 
gearstald en útjûn wurde mei foto’s en ferhalen oer it Jorwert fan doe en no. 
Hja hienen my ek frege om sit te nimmen yn de redaksje. Dat brocht my yn de kunde 
mei in hiel soad minsken, Jorwerters en âld-Jorwerters. Omdat ik wolris ferhalen 
heard hie oer de femylje Hille Ris Lambers en ek op de hichte wie mei it wurk fan 
Slauerhoff, like it my nijsgjirrich om ris kontakt te sykjen mei dy femylje. 
Faaks koe ik dêr noch slagje oan gaadlik fotomateriaal foar ús réuny-boekje. 
Sa hearde ik dat yn Mullum noch in soan fan de eardere dûmny wenne, Hans 
Hille Ris Lambers. Ik socht kontakt mei him en hy wie fuortendaliks ree om my te 
ûntfangen. Hans, dy’t yn syn hert noch altiten in Jorwerter bleaun wie siet dy moarns 
echt op de praatstoel en wie ree om alderhande âlde foto’s oan my út te lienen. 
Sa ûntstie der in hiel hertlike relaasje mei Hans en syn frou Jetty. In kear as wat ha 
se by ús op besite west en hy geniete derfan om ris werom te wêzen yn it hûs dêr’t er 
syn bernejierren trochbrocht hie.  
In pear jier letter, yn jannewaris 1990, krige ik 
berjocht dat Hans slim siik wie en dat er noch mar in 
dei as wat te libjen hie. Doe’t ik him opsocht, frege er 
my oft ik de útfeart dwaan woe en de routsjinst woe 
er graach yn de Jorwerter tsjerke ha. 
De oare deis is er stoarn en noch dyselde wyks wienen 
de routsjint en de kremaasje.   
 
Earste besites by Heleen 
In pear dagen letter fûn ik in brief op de matte fan 
mefrou H. Verhagen-Hille Ris Lambers út Rockanje. 
Hja wie de âldste suster fan Hans, hie fanwegens har 
hege leeftiid en har breklike sûnens net by de útfeart 
wêze kinnen, mar hie heard oer de routsjinst, betanke 
my tige foar wat ik foar har broer betsjut hie en soe 
graach in kopy ha wolle fan myn taspraak. Ik begriep 
dat dit de frou wêze moast út de gedichten fan 
Slauerhoff. Ik stjoerde har in kopy fan de tsjinst ta, 
mei in begeliedend brief dêr’t ik ek yngong op de bân 
dy’t Slauerhoff hân hie mei de pastorij en syn 
bewenners. It gedicht ‘Na jaren’ hie ik brûkt yn de 
tsjinst. In dei as wat letter krige ik in brief werom mei 
alderhande bysûnderheden oer de freonskip dy’t hja yn 
har jonge jierren hân hie mei Jan Slauerhoff. 
En dêrnei krige ik wer sa’n brief. Dit kear nei oanlieding 
fan in kranteartikel. Sa ûntstie der in hiele briefwiksel 
en yn de maityd fan 1990 noege hja ús út om elkoar ris 
te moetsjen en wol by har thús yn Rockanje. Myn frou en ik hawwe doe (mei ús Geart 
dy’t doe in beuker wie) op 22 juny 1990 by har op besite west. It reinde dy deis dat it 
eaze en wit ik noch dat der in muoike-sizzer fan har wie dy’t foar de iterij soarge. 
Mar wy hawwe sawat de hiele dei sitten te harkjen nei Heleen har ferhalen: 
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Slauerhoff en Jorwert (7) 
Ús freonskip mei Heleen 

Riek Klooster mei har soan Geart en Heleen, 
yn de tún yn Rockanje op 22 juny 1990 



oer Jorwert, oer har femylje, oer har libbensrin en net te ferjitten oer 
Jan Slauerhoff, dy’t sa’n bysûndere rol yn har libben spile hie. 
Hja liet ús har fotoboeken sjen mei prachtige foto’s út dy tiid. 
Sadwaande ha wy ús dy dei de eagen útsjoen en mei sân pear earen 
harke nei de ferhalen fan dizze o sa bysûndere en yntelliginte frou. 
Op ien of oare wize stelde hja it tige op priis om de minsken te moetsjen 
dy’t no yn harren âlde pastorij wennen. Doe’t it dy middeis 
efkes droech waard ha wy efkes in kuierke makke troch de pachtige tún 
dy’t om har âlde hûs – eins wie it in âlde buorkerij - hinne lei. 
Dêr fertelde hja ús oer in hiele wûnderlike dream dy’t hja ea hân hie oer 
har en Jan Slauerhoff. 
 
Fakânsje yn Rockanje 
Doe’t wy wer nei hûs soenen, noege hja ús út om dyselde simmer mei ús 
fiif bern de fekânsje by har troch te bringen. Yn de tún wie wol romte 
foar de tinten en it Noardseestrân wie tichteby. 
Dat like ús wol wat en sadwaande ha wy mei ús bern yn 1990 in 
ûnferjitlike simmerfekânsje fan trije wiken trochbrocht yn Rockanje. 
Prachtich waar wie it en allegearre ha wy geniete. Fan Heleen har gast-
frijheid, fan har ferhalen, mar benammen ek fan de bysûndere frou dy’t 
se wie. Nettsjinsteande har hege leeftiid, hja wie 92, hie hja in soad 
kontakten. Alle dagen kamen der minsken oer de flier, útfanhuzers, 
minsken om har te helpen en om har selskip te hâlden, foar te lêzen 
bygelyks. Hja wie in frou dy’t net allinne tige belêzen wie, mar ek 
beskikte oer in soad libbenswysheid en humor. 
Hja koe prachtich fertelle, mar ek o sa goed harkje. Alderhande minsken 

kamen graach by har om harren ferhaal by har kwyt te kinnen. Hja striele in 
ynderlike rêst en harmonije út hie tagelyk wat aristokratysk oer har, sawol yn har 
wat argayske taalgebrûk as yn har uterlik en yn har persoanlike styl. 
Sa wie hja oertsjûge antroposofe, oanhinger fan de lear fan Rudolph Steiner.  
As men by har troch de doar kaam, hie men it idee dat men hûndert jier tebek wie 
yn de tiid. Hja libbe hiel sober sûnder tillefyzje of oare nijmoadrige apperatuer 
(allinne in radio foar it nijs). Alles yn ‘e hûs wie âld en in bytsje foarnaam: 
in âld klok en âlde pertretten oan it lewant; âlde stuollen om in hege tafel hinne; 
in âld koale-kachel mei dêrop in âld treppot, mar wol fan sulver; skurve kopkes en 
pantsjes, mar wol stylfol; âlde leppels en foarken, mar alles fan sulver; in âld piano; 
in kast mei âlde boeken yn ferskillende talen en oeral blommen.  
Ek ús bern hawwe yn dy wiken in hiele bysûnder bân krige mei ‘tante Heleen’, dy’t 
sa’n belangstelling hie foar wat se by de ein hiene, en dy’t noch mei krektens de 
yndieling wist fan de pastorij en dy’t sa moai fertelle koe oer hoe’t it libben yn 
Jorwert wie yn har bernejierren. Heleen dy’t alle dagen nei har brievebus gong om 
de brieven derút te heljen. Heleen dy’t sa wiis wie mei de fûgeltsjes yn har tún, dy’t 
sels sa nuet wienen dat se tsjin it glês oantikken en út har hân ieten.  
 
De dea fan Heleen 
Nei de simmer ha wy noch ien kear by har útfanhuze. Dat wie yn de hjerstfekânsje yn 
oktober. Heleen dy’t doe hast folslein blyn wie en lykas hja sei ‘mei pillen byelkoar 
hâlden’ waard, seach op tsjin de lange winter en hie hiel goed troch dat hja net lang 
mear te libjen hie. 
By ús lêste besite haw ik alle foto’s krige dy’t hja hie út har jeugd yn Jorwert en ek 
dy’t hja hie fan Jan Slauerhoff. Hja sei: ‘Ik zie er toch niets meer van en bij jou zijn 
ze in goede handen’. 
Yn de peaskefekânsje fan 1991 hienen we wer nei har ta sillen, mar in pear dagen 
foar Peaske krigen wy it berjocht dat hja stoarn wie. Wy ha der doe al hinne west, 
mar no om har wei te bringen . . . Yn Rockanje ha wy noait wer west, mar Heleen 
nimt no jierren letter noch in hiel bysûnder plak yn ús hert.  
  
Heleen fertelde my dat Jan Slauerhoff yn it lêst fan syn libben, doe’t er sa slim siik 
wie, by har yn Meran kaam en twa gedichten by him hie. 
It iene wie in prachtich gedicht oer syn heit, ‘In memoriam patris’, en in gedicht oer 
himsels ‘In memoriam mijzelf’. 
Ik hear har noch sizzen dat ze it in ‘afschuwelijk’ gedicht fûn. Dochs is it ien fan syn 
meast bekende gedichten wurden:  
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By dy lêste besite hat Jan oan Heleen frege om mei him mei te gean nei Yndonesië. 
Heleen hat dat wegere, omdat hja op dat stuit yn Meran net mist wurde koe. Hja wie 
dêr partikulier ferpleechster en hie de soarch oer har hûsgenoat Lex Redelé, dy’t 
swier Parkinson-pesjint wie. En pear wike letter krige Heleen in tillegram mei it 
berjocht dat Jan ferstoarn wie. Hy hie it lêste eintsje fan syn libben trochbrocht yn 
Villa Carla te Hilversum.  
Jan Slauerhoff hat dêrnei altiten in bysûnder plak ynnommen by Heleen. Sa hie hja 
nei syn ferstjerren in dream dêr’t hja ús by ús besite op 22 juny 1990, doe’t wy mei 
har troch de tún kuieren, oer fertelde. Oer dyselde dream hat hja it ek yn in brief oan 
de skriuwer H.C. ten Berge, mei wa’t hja befreone wie. Yn syn boekje Van een liefde 
die vriendschap moest blijven, hellet er dy brief fan Heleen oan:  
 
‘De hele morgen ben nu al bezig met dit alles, na een intensief beleven als ik nooit 
meer had. Ik weet ook hoeveel verdriet wij beiden [Heleen en Jan] hebben gehad, 
door dit ‘Schicksal’ dat wij samen moesten doormaken in dit leven. Na zijn dood, 
wanneer dat was, weet ik niet meer, had ik een wonderlijke en troostende droom: 
wij liepen met zijn drieën – wie de derde was weet ik niet – door een landschap zoals 
de Veluwe deze heeft, met een mulle zandweg, daarnaast een verhard paadje, heel 
bizonder vredig, misschien mag je zeggen samen en in de verte – zo leek het – doem-
den vele kerktorens op. Het was zo mooi, zo haast bovennnatuurlijk stil, vredig 
harmonisch, dat ik het nooit zal vergeten’.  
 
Fan 1990 oant 1991 ha wy Heleen meimakke. Hja wie doe 92 jier. De freonskip mei 
har hat op ús in ûnferjitlike yndruk makke. Ik kin wol sizze dat hja ien fan de meast 
bysûndere minsken is dy’t wy ea yn ús libben moete ha.       Rienk Klooster  
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IN MEMORIAM MIJZELF 
 
Door vijanden omringd, 
Door vrienden in den nood 
Geschuwd als aas dat stinkt, 
Houd ik mij lachend groot, 
Al is mijn ziel verminkt, 
Mijn lijf voor driekwart dood.  
 
In ’t leven was geen dag 
Ooit zonder tegenspoed. 
Ik leed kwaad en deed goed; 
Dat is een hard gelag. 
Nu in verloren slag, 
Strijd ik met starren moed 
 
Bedekt met sneeuw en ijs, 
Getooid door menig lijk, 
Van wie de dwaze reis  
Deed naar mijn innerlijk, 
Eens vroeg licht als parijs,  
Nu ’t poolgebied gelijk. 
 
Ik laat geen gaven na, 
Verniel wat ik volbracht; 
Ik vraag om geen gena, 
Vloek voor- en nageslacht; 
Zij liggen waar ik sta, 
Lachend de dood verwacht. 
 
Ik deins niet voor de grens, 
Nam afscheid van geen mensch, 
Toch heb ik nog een wensch, 
Dat men mij na zal geven: 
‘Het goede deed hij slecht, 
Beleed het kwaad oprecht, 
Hij stierf in het gevecht, 
Hij leidde recht en slecht 
Een onverdraagzaam leven’. 



Ik lês de Trouw van 28 maaie en VolZin stelt my in fraach: ‘Bestaat er zoiets als radi-
cale religie of hoort religie bij het midden?’ Dy fraach prikelet my en in titel foar 
myn antwurd komt nei boppen: ‘Myn freon hat in kaleidoskoop’.  
Ast der oan draaist en it ding tsjin it ljocht oan hâldst, krijst de moaiste dingen te 
sjen. Dy wrâld is prachtich want der binne in soad kleuren te sjen en in soad foarmen 
te ûntdekken. Wie de echte wrâld ek mar sa!  
 

De tiid oant myn 21ste jier 
Libje yn dy echte wrâld betsjut dat men altyd op’ e nij in kar meitsje moat. 
De earste kar makke ik om myn 13e libbensjier hinne. India waard troffen troch in 
hûngersneed. De bylden dêrfan rekken my tige. Minsken dy’t fan hûnger deageane:  
Dat kin dochs net bestean?! 
Ik fielde my rekke yn it djipst fan myn wêzen en rôp thús yn ‘e hûs: ‘En wat sille jim 
der oan dwaan? Hoefolle sille jim jaan?’ ‘No, dat sille we noch wol efkes besjen’, 
wie it antwurd. It waard úteinlik 100 gûne, dat koe der noch op troch. 
In jier letter waard ik wer oant yn myn murch rekke. Rosa kaam net oerein yn in bus 
yn Noard-Amearika. Asto wyt fan kleur bist, meisto op de bêste plakken sitte. 
Dat kin dochs net bestean?! 
En sa waard ik lid fan de Anti Rassendiscriminatie Klub (ARK). It wie de twadde 
wichtige kar yn myn libben.  
Ik gyng nei Wageningen om te studearjen. Wêrom krekt dêr? Ik fyn al hiel lang dat 
der gjin honger yn de wrâld wêze hoecht en dus gie ik nei ûntwikkelingslannen.  
Doe’t ik as jonge fan it plattelân, in ‘groentje’, yn  Wageningen kaam, krige ik in 
keamer in Renkum. Gelokkich dat dêr noch in jonge komt te wenjen en al gau wurde 
we goeie freonen. We slúte ús oan by it studintekorps, mar thúsfiele? Nee, dat net. 
We fersette ús. We rinne om mei in keale kop en fiele ús der bûten stean.  
Dat kin dochs net bestean?! 
We hâlde fan de muzyk fan Bob Dylan en Leonard Cohen. We spylje gitaar en sjonge 
wat. As ik 20 jier bin, meitsje ik myn tredde wichtige kar: ik lit my dope. 
Ik kies foar Jezus as myn foarbyld, as dejinbe dy’t bout oan in bettere wrâld. 
As de tsjerkerie my by dy doop in bibel oanbiede wol, wegerje ik en stel út om in 
boek fan ds. Martin Luther King kado te dwaan. En sa bart it ek. As bliken docht dat 
it tsjerkefolk der net folle foar fielt om mei te dwaan oan aksjes foar Vietnam en 
Palestina, is it fjoer fan de doop ek gau wer útdôve. Ik moetsje wer oare minsken, 
ik bin en bliuw ûnderweis. It op ‘en paad wêzen lit my tinke oan ien fan de moaie 
boeken fan Elisabeth Kübler-Ross. 
 
It libben is kiezen 
As ik 21 jier bin gean ik yn de simmer nei in frijwilligerskamp in Ingelân. 
Dêr botst it mei de lieding. Want myn eagen gean iepen en ik sjoch dat in buldoazer 
yn trije dagen dwaan kin, wat wy dêr yn trije wike mei de hân dogge.  
Der brekt in lytse opstân út, mar der wurdt praat en we gean wer fierder. Dy Ingelske 
tiid sil fan grutte wearde wurde foar myn libben. It ferhaal fan De Kleine Prins, de 
boeken fan C. Rogers, A. Maslov en de school Summerhill van A.S.Neill sette my op in 
oar spoar. 
In fjirde kar: it docht bliken dat ik oars nei mysels en nei de oar sjen kin. Mei mear 
betrouwen. Yn mysels en yn elts minske sitte positive mooglikheden dy ‘t men mei in 
soad geduld en leafde ta ûntwikkeling bringe kin. Fernijing fan it ûnderwiis is de kaai 
ta ferbettering fan de wrâld! Ik kies foar in passend byfak en dy freon, ja dy mei de 
kaleidoskoop, ferlit it studintekorps. Myn freon gie op staazje nei Brazylje en ik gean 
op myn 23ste nei Senegal.  
En dêr kom ik mysels goed tsjin as ik by in Senegalees yn ’e hûs ferbliuw. Mar dat 
primitive libben hâld ik net fol! Ik mei myn idealen: ik fyn gjin stipe. Ik wol de wrâld 
feroarje en hy wol as Afrikaan sa gau mooglik ryk wurde. Ik reitsje siik en aardich yn 
de war. Nei 5 moanne moat ik al werom nei hûs. Ik beslút om nea wer wat hielendal 
allinnich te ûndernimmen. It is myn fyfde kar, mar oars as de oaren: dit is in kar út 
need berne.  
Nei Senegal wenje ik tegearre mei fjouwer oare minsken. Twa fan dy fjouwer 
wegerje tsjinst. In folgjende, sechsde wichtige kar dy ‘t ik ek meitsje. Dy oertsjûging 
hie ik al fan hûs út meikrige. Sa krij ik erkenning, ik reizgje ôf nei Taizé, mar fyn dêr 
net wat ik sykje. Letter fyn ik in mienskip yn it suden fan it lân. Ik bliuw dêr 3 moan-
ne: in sânde kar dy ‘t myn libben tekenje sil. In tiid fan besinning, wurkje en mien-
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De Minniste tsjerke fan 

De Gordyk 

skip. Einliks fyn ik wat ik sykje. Ik fiel my earne thús. Foar it earst fiel ik tank-
berens. Ik bin dan 25 jier âld, it is 1973. 
 
De tiid fan myn 25ste oant myn 59ste jier 
Der brekt in nije, ûnferwachte tiid oan. Ik doar net werom nei myn studinte-
libben, se sjogge my oankommen mei myn bibel! Nee, ik bliuw ynearsten. 
Myn achtste kar. De stoarmen yn myn studintelibben bekomme stadichoan. 
En wêr‘t ik net mear op hoopje doarst, barde: ik moetsje de frou dy‘t mei my 
troch it libben wol. 
We binne totaal ferskillend, úteinlik wol ik tegearre wenje en sy trouwe. 
We trouwe. Myn njoggende grutte kar. We krije trije bern. Myn frou wol dat se 
doopt wurde, ik net. En jierren letter wurde se doopt. It is in opjefte: mei in 
gesin wenje yn in mienskip. Ek wurdt it in opjefte om myn maatskiplike belutsen-
heid te belûken op de mienskip. Ik kom der efter dat Jeremia myn favorite 
profeet is.  
Ik jou biologyles op in middelbere skoalle. Myn leafde foar de natoer komt my 
goed fan pas. Ik wol ek fernijing bringe yn it ûnderwiis, mar dat blykt in swiere 
opdracht te wêzen dy’t ik mysels oplein ha. Nei ferrin fan tiid begjin ik mei in 
stúdzje teology: myn tsiende kar. 
Hast 25 jier hat de mienskip dêr’t we yn wennen nûmer ien west en ús gesin 
nûmer twa. Ek dat is in kar. Nûmer alve, soene jo sizze kinne. Mar de tiden 
feroarje en wy feroarje ek. En sa koe it barre dat ik yn 1997 derfoar kies om op te 
hâlden mei it lesjaan. It systeem beneare my. 
In tolfde kar: ik gean op syk nei wat yn ‘e grûn by my heart. En wêrom ‘t it libben 
faak sa sear docht. En wer pak ik de teology op. Ik sykje nei de sin fan dingen. 
Hoe jou ik foarm oan in better bewenbere wrâld en in hertlike tsjerke? In stikje 
bewustwurding dy ‘t we in kar ynhâlde sil: tsjerke en wrâld binne foar my ien.  
 
My way 
Ik skriuw in skripsje oer geweldleaze kommunikaasje en de profeet Jeremia. 
Ik jou les oan in basisskoalle. Mar dat alles bringt gjin brea op de planke.  
In fjirtjinde kar folget al gau: we kieze derfoar om apart te wenjen fan de 
mienskip dêr‘t we by hearre. Nei 24 jier komt it gesin no op it earste plak en de 
mienskip op it twadde. Yn 2000 meitsje ik myn fyftjinde kar: ik gean oan it wurk 
as pastoraal wurker yn in parochy. Hoewol‘t it my goed befalt, kom ik al gau yn 
botsing mei it gesach fan de Tsjerke. Mar ik stean foar minsken en wyk net foar 
regels. Doe‘t ús heit yn 2001 ferstoar, kaam foar my noch in wichtige kar, de 
sechtsjinde. Ik nim it beslút om it erfskip fan myn âlden op my te nimmen: 
it Doperse erfskip. Ik folgje fjouwer jier lang in doperse kursus en sa komt it dat 
we yn 2007 nei Fryslân ferhúzje. In emigraasje. In nij begjin. Hjir wurkje ik no yn 
in Menniste gemeente: myn santjinde kar. En oant de dei fan hjoed befalt it my 
tige goed.  
Werom skôgjend: Yn myn libben ha ik in tal kearen in kar makke. Myn frou ek. 
Faak gong dat goed tegearre, mar soms ek net. Úteinlik ha ik altyd keazen foar 
myn ferbûnens mei har, mei myn gesin en de minsken oan wa ‘t ik trou bin. Ik kies 
altyd foar de earme, de widdo, de wees en de frjemdling. Ik kies foar de natoer 
en foar in sûn libben. Ik set myn hântekening ûnder eltse aksje dy‘t ik goed 
achtsje en dy’t neffens my gerjochtichheid en frede befoarderet. Tichteby én oer 
de hiele wrâld.  
Juster wie it wiet bûtendoar. Ik rin bûten op it betonpaad. Dêr krûpe de wjirms. 
In tal binne ferdroege op it paad. In tal binne ek platriden. Mar in trijetal kronke-
let noch op myn paad. Dy trije help ik yn it griene gers.  
Sa wol ik minsken en bisten rêde, om ‘t it by my heart. Dêrtroch rêd ik mysels, 
myn minsklikheid. Mar net langer sá, dat it ten koste giet fan mysels of myn gesin. 
Dat wy yn it westen ten koste fan oaren libje, dêr kin ik net it measte oan feroar-
je. Mar it sil altyd sear dwaan, altyd. Ik doch wat ik kin, tegearre mei oaren. 
It leafst hiel lytsskalich, mar wol mei it each op de wrâld. 
Ik neam myn keuzes net radikaal en net fan it midden. It binne allinnich wol mýn 
keuzes. ‘I did it my way’: eigen wiis en eigen wei. En of ‘t dat no religy is mei in 
radikale ynslach of religy fan it midden, foar my is alles yn de grûn mei inoar 
ferbûn. It libben bestiet út in grut ferskaat oan kleuren en foarmen, lykas 
in kaleidoskoop.   
 

Jelle de Groot 
Pastoraal wurker Menniste Gemeente De Gerdyk 
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Jeremia 19: 10 
De profeet smyt in krûk 
Kapot en seit dat God 

itselde mei har dwaan sil  



It tema fan de Earnewâldster Rûnte foar it winterskoft 2011 – 2012 is de oan 
Hannelingen 8:30 ûntliende tekst: ‘Begripe jo wol wat jo lêze?’ 
It is in feit dat de Bibelske geskriften sawol foar de leek as de saakkundige dreech te 
begripen binne. Dreech om te lêzen, te begripen en út te lizzen. 
Boppedat makket it ferskil mei hokker bedoeling en út hokker foarûnderstelling men 
jin dwaande hâldt mei dizze lektuer. 
Der is ommers in grut ferskil yn fisy op de bibel. Sa is it foar de iene groep in 
sammeling âld-israëlityske geskriften, skreaun en oerlevere troch minskehannen, 
wylst it foar in oare groep in hillich boek is, it ivige en net oan te taasten Wurd fan 
God, ynspirearre troch God sels en beklaait mei absolút gesach. 
In soad minsken binne opgroeid mei de bibel, dy't har noch altyd yn 'e besnijing hat, 
mar rinne tagelyk om mei ûnderskate fragen, dy't opsmiten wurde troch de bibel 
sels, mar ek troch it moderne krityske tinken. 
Mei de rige lêzingen fan it kommende winterskoft 2011 - 2012 wolle wy besykje om 
wat ljocht skine te litten op de fragen dy't libje by ússels en de oare dielnimmers fan 
de Earnewâldster Rûnte. 
  
27 septimber 2011 
Prof. dr. C. J. den Heyer 
 
Twee Testamenten: Reden tot vreugde of bron van tegenspraak? 
Gedurende de gehele kerkgeschiedenis is er gediscussieerd over de betekenis van het 
Oude Testament voor de christelijke kerk. Een discussie die nog altijd actueel is. 
 
1 novimber 2011 
Ds. P. Oussoren, predikant en vertaler van de Naardense Bijbel. 
 
De Naardense Bijbel wil de vorm van de grondtekst zo dicht mogelijk op de huid 
zitten om te komen tot een grondtekstachtige Nederlandse tekst, zó dat ook in het 
Nederlands in de vorm sleutels zitten voor de inhoud. 
 
29 novimber 2011 
Ir. drs. Arine Benschop, bestuurslid van de Oecumenische Vrouwensynode, 
Platform van de Vrouw- en Geloofbeweging. 
 
Teksten roepen beelden op. Feministisch theologisch lezen vraagt eerder naar de 
waarde van die beelden dan naar de waarheid ervan: 'Wie vaart er wel bij? Voor wie 
of wat is het juist niet goed? Is het van waarde om het te handhaven of moeten we 
het juist afwijzen? Of moeten we het misschien anders uitleggen?’ 
Tijdens deze lezing zullen we die vragen stellen aan een bijbeltekst. 
 
10 jannewaris 2012 
Dr. E.J. Keulen 
 
Het Bijbelboek Job brengt de worsteling met het onschuldige lijden onder woorden. 
De inleider geeft in zijn lezing een sleutel om dit boek te verstaan. 
 
7 febrewaris 2012 
Prof. dr. C. J. den Heyer 
 
Paulus, man van twee werelden. Zelf schrijft hij in een van zijn brieven: ik ben de 
joden een Jood en de grieken een Griek – een apostel als een kameleon?  
 
6 maart 2012  
Dr. H.J. Siebrand 
 
‘De mobiele lezer’ 
De eeuwen door bestaat er onverminderd een grote fascinatie voor het woord en 
voor de taal. Tegenwoordig zijn we ‘mobiele lezers’ geworden. Wij kunnen met 
woorden dingen doen. In deze lezing leggen we het accent op wat de tekst niet zegt 
maar wat de tekst wel met je doet.  
 

SIDE 12 

SEPTIMBER 2011 

Begr ipe jo wol  wat jo  lêze?  



YNTEKENING 
Yntekening kin allinne troch € 30,00 (de man/frou) oer te meitsjen op banknûmer 
29.89.25.664 op namme fan ‘Earnewâldster Rûnte’, Aldwâld, mei fermelding: 
 seizoen 2011 - 2012. It definitive program wurdt jim dan sa gau mooglik 
tastjoerd. 
 
Ynformaasje: Tjabel Klok, E-post t.klok2@upcmail.nl 
Tillefoan (0512) 37 17 44 
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FOAROANKUNDIGING 
 

 Hûndert jier froulju op de kânsel  
gesach en liederskip 

ferline, hjoed, takomst 
 
5 novimber 1911, Anne Zernike wurdt befêstige as predikante yn Boppeknipe. 
In baanbrekkend barren. No 100 jier letter steane der by de Menniste 
mienskip mear froulju op de kânsel as manlju. Mar ek by de Remonstrantske 
Bruorskip, de NPB en de PKN hawwe de froulju harren plak op de kânsel 
ferwurven. Wat hat 100 jier froulju op de kânsel opsmiten?  
 
Dy fraach wolle we presys 100 jier nei dato beäntwurdzje. Op itselde plak as wêr’t 
Anne Zernike har debút makke, yn de fermoanning fan de De Knipe. Op dizze 
stúdzjedei steande de folgjende trije spreksters sintraal:  
 

dr. Riet Bons-Storm 
Teologe en emeritus heechlearaar Pastoraat en Frouljus-
stúdzjes oan de Ryksuniversiteit Grins. Links: 
http://lyt.sr/rvvub - http://lyt.sr/lwluy - http://lyt.sr/350ml 

 
dr. Ciska Stark 

Universitêr dosint praktyske teology oan it Doopsgezind Semi-
narium VU Amsterdam en universitêr dosint homiletyk en 

 liturgyk oan de Protestantse Theologische Universiteit. 
 Ciska Stark promovearre op ‘Proeven van de preek'. 
 In praktysk teologysk ûndersyk nei de preek as it wurd fan 

God.  Link: 
http://lyt.sr/8sxty 

 
drs. Froukje Pitstra 

Promovendus oan de Ryksuniversiteit Grins. Wurket oan in 
proefskrift oer Anne Mankes-Zernike. 
Links: 
http://lyt.sr/78qsy - http://lyt.sr/bcbb9  

 
 As ôfsluting fan dizze stúdzjedei sil Korneel Roosma de rol fan 

Anne Zernike spylje yn har nije toanielbewurking.  
 
De stúdzjedei is sneon 5 novimber fan 9:30 oant sawat 16:00 uur. Deifoarsitter is 
drs. Yvonne Hiemstra. Kosten binne 15 euro de persoan. 
It bedrach kin oermakke wurde op rekkennûmer 29.81.01.211 fan de FDS yn 
St. Jacobiparochie ûnder fermelding fan ‘dielname Anne Zernikedei 5-11-2011’. 
It program is yn it bysûnder gearstald foar froulike predikanten, pastoraal wurkers en 
studinten út alle mooglike tsjerklike rjochtingen. Mar fansels binne ek oare 
belangstellenden tige wolkom!  
 
Foar mear ynformaasje kinne jo skilje mei: 
Saapke van der Meer, till. 058 212 7529 

Hûndert  j ier  f roul ju op de kânsel  



Sûnt 2006 hat Age Veldboom diel útmakke fan it bestjoer fan it Frysk Oekumenysk 
Wurkferbân Earnewâld. Troch de drokte mei syn bedriuw en wat er fierder allegearre 
noch by de ein hat, woe er wat minderje mei syn bestjoerlike wurksumheden. 

Ta gelegenheid fan syn ôfskied hat it bestjoer in spesjale lêste gearkomst hâlden op 
it skûtsje “De Swanneblom”. It wie op 10 maaie en doe wie it noch prachtich moai 
waar, dat it bestjoer hat in tige noflike jûn hân mei in boattocht troch de Alde    
Feanen. 

Foarsitter Yvonne Hiemstra hâlde in lytse ôfskieds-speech foar it ôfgeande bestjoers-
lid en bea him dêrnei in bosk blommen oan as wurdearring foar alle wurk dat er foar 
it Wurkferbân út ‘e wei set hat. It is fansels gjin ôfskied, want wy rekkenje der op 
dat wy Age noch faak treffe meie by ien fan de tsjinsten fan it Wurkferbân of yn de 
Earnewâldster tsjerke(n). Ek by oare fermiddens yn Earnewâld (en dêrbûten) is er 
noch tige warber, dat wy sille him noch wol ris tsjin komme. Yn alle gefallen tige 
tank út namme fan it bestjoer fan it Wurkferbân. 
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Age Veldboom út bestjoer  FOWE 

Op de foto fan links 

nei rjochts: 

Earste rige: 

Rienk Klooster en Gryt 

Wester (sittend) en 

Koos Landheer (steand) 

Op de twade rige: 

Age Veldboom oan it roer. 

Marten van der Molen 

En Yvonne Hiemstra. 

 

Skriuwster Tine van 

Minnen hat de foto makke 

en Daan den Hoed 

koe dy jûns net. 

Omtinkers  

Elkenien sei dat it net mooglik wie, oant der ien kaam, dy’t dat net wist. 

Ast de wyn net feroarje kinst, feroarje dan de stân fan dyn seilen. 

Wat mis gien is, kinst net mear feroarje. Wol rjochtfeardich ripperearje. 

It wichtichste by kommunikaasje is hearre wat der net sein wurdt. 

Alles wat men yn dit libben nedich hat, binne ûnwittendheid en selsfertrouwen.    
Dan hast altyd súkses.     Mark Twain 

Kânsen binne as bussen. Der stoppet altyd wol ien. Richard Branson 

In soad kennis is net sasear wysheid, mar mear in goed ûnthâld. 



Tsjerketsj insten 
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Datum Tiid  Foargonger    Plak, omskriuwing 
Earnewâld 
 
Fan 18 septimber ôf binne de tsjinsten yn Earnewâld wer mienskiplik en om en om yn de  
Grifformearde en Herfoarme Tsjerke 
 
18 septimber 09.30 oere Frou Stellingwerf, Earnewâld  NL tsjinst, Grifformearde tsjerke 
25 septimber 09.30 oere Ds. W. Tinga, Grins  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
 
 2 oktober 09.30 oere Ds. R. Klooster, Ljouwert  Frysk Oekumenysk Wurkferbân  
M.m.w. it Damwâldster Keamerkoar, Canzone, Jaep Meems en Erik Keekstra 
 9 oktober 09.30 oere Ds. v/d Ploeg, Snits  NL tsjinst, Grifformearde tsjerke 
16 oktober 09.30 oere Dhr. J. Koops, Easterwâlde  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
23 oktober 09.30 oere Ds. Kraan, Burgum  NL tsjinst, Griff. Tsjerke, Nachtmiel 
30 oktober 09.30 oere Dhr. P. Fortuin, Deinum  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
 
 6 novimber 09.30 oere Ds. R. Klooster, Ljouwert  Frysk Oekumenysk Wurkferbân  
13 novimber 09.30 oere Frou R. de Vries-Martini, Drachten  NL tsjinst, Griff. Tsjerke, Nachtmiel 
20 novimber 19.30 oere Ds. R. Klooster, Ljouwert  Fryske tsjinst, Herfoarme tsjerke 
  Tsjinst mei brea en wyn, lêste snein tsjerklik jier en betinkingstsjinst 
 
Itens 
25 septimber 10.00 oere Dhr. W. Tjerkstra, Snits  FOW Itens 
30 oktober 10.00 oere Frou C. de Boer-Bergstra, Sk’goutum FOW Itens 
27 novimber 10.00 oere Ds. Y.J. Hiemstra, Dokkum  FOW Itens 
25 desimber 10.00 oere Ds. P. Magré, Frjentsjer  FOW Itens 
 

Sleat, Wurkferbân Súdwesthoeke 
25 septimber 19.30 oere Ds. L.H. Westra, Lollum   Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
23 oktober 10.00 oere Frou T. Bergsma-Overdiep, Harich Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
20 novimber 10.00 oere Frou I. Bouwhuis-Minnema, De Jouwer Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
11 desimber 10.00 oere H. de Vries, Wâldsein   Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh 
 

Hegebeintum 
 7 augustus  09.30 oere Dhr. D. Vis, Hallum  FOW Hegebeintum 
 4 septimber  09.30 oere Ds. L.H. Westra, Lollum  FOW Hegebeintum 
 2 oktober  09.30 oere Frou J. Mulder-Vogelzang, Yndyk  FOW Hegebeintum 
 6 novimber  09.30 oere Ds. D. Geertsma, Ryptsjerk  FOW Hegebeintum 
 4 desimber  09.30 oere Ds. J. Bakker, Menaam  FOW Hegebeintum 
 

Hantumhuzen 
18 septimber 09.30 oere Pastor J. Mulder-Vogelzang, Yndyk Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD 
Tsjinst mei meiwurking fan Adolf Braaksma, kornet. 
16 oktober 09.30 oere Ds. D. Geertsma, Ryptsjerk  Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD 
20 novimber 09.30 oere Kwartettekoar û.l.f. H. v/d Meer Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD 
18 desimber 09.30 oere Ds. L.J. Bouma, Drachten  Frysk Oekumenysk Wurkferbân FOWD 
 

Hjerbeam 
18 septimber 09.30 oere Sjongtsjinst    FOW Hjerbeam 
 2 oktober 09.30 oere Ds. J. v/d Meer, Akkrum  FOW Hjerbeam 
16 oktober 09.30 oere Ds. K. Visbeek, De Westereen  FOW Hjerbeam 
30 oktober 09.30 oere Ds. J. Tulp, Heiloo   FOW Hjerbeam 
13 novimber 09.30 oere Dhr. P. Speelman, Folsgeare  FOW Hjerbeam 
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De Earn 

Útjefte fan it 
Frysk Oekumenysk 

Wurkferbân Earnewâld 

Skriuwerskip fan it FOWE 

en fan redaksje en administraasje 

fan de Earn: 

Tine van Minnen 

Wâlddyk 9, 9294 LG  Aldwâld 

Tillefoan (06)  20 60 04 09 

E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl 

 

Ûnder redaksje fan: 

Dr. Rienk Klooster, (06) 39 60 96 64 

E-post: klooster.rienk@gmail.com 

Tine van Minnen 

Drs. Yvonne Hiemstra, 

E-post: yvhiemstra@hetnet.nl 

Jan Lautenbach, (06) 10 92 48 08 

E-post: jan.lautenbach@kpnplanet.nl 
 

FOWE bankrekken: 34.98.14.058 
 

ISSN 1878 - 4348 

2 oktober  o.s .  

Twa koaren op snein 2 oktober  
Al ferskate kearen hat Jaep Meems mei it koar “De Lofstim” fan Ie 
tsjinsten fan it Wurkferbân opfleure. 
Op snein 2 oktober o.s. komt er wer mar no mei twa oare koaren. 
It iene koar is it Damwâldster Keamerkoar en it oare is ‘Canzone’. 
It Damwaldster keamerkoar bestiet al 25 jier en sjongt oer it 
algemien kantates, missen en de swierdere klassike wurken. It koar 
jout konserten yn Fryslan en Grinslan, fakentiids mei orkest. 
De groep Canzone is mear warber as kantorij en sjongt faak yn 
tsjerketsjinsten en aldereinhuzen en bestiet sa’n 20 jier.  
De begelieding op it oargel komt diskear net fan ien fan ús fêste 
oargelisten, mar fan Erik Keekstra, dy’t wy ek al faker heard ha 
as begelieder fan it koar fan Ie. 
 
Kofjedrinken 
It is al wer in skoftke lyn, dat wy bypraat hawwe troch even nei 
te sitten yn it Herfoarme gebou mei in bakje kofje. De ekstra 
feestlike tsjinst op 2 oktober like it bestjoer in goeie gelegenheid 
om dizze goeie gewoante wer even op de wurklist te setten. 

  Port Betelle 

Kopij foar de folgjende Earn kin foar 14 oktober 2011 ynlevere wurde 
by Tine van Minnen. De redaksje wiist der op, dat stikken wol ris 
ynkoarte wurde (moatte). 
Foar har dy’t net goed Frysk skriuwe kinne: ek artikels yn it 
Nederlânsk binne wolkom. Wy sette it wol oer. 
Wy stelle it tige op priis as der by de artikels passende foto’s en/of 
yllustraasjes meilevere wurde. Ek it sels yndielen fan de artikels mei 
tuskenkopkes besparret de einredaksje in soad wurk. 
 

Redaksjel id  socht  
It útjaan fan de Earn is moai wurk, mar om’t de tiid fan de redaksje 
beheind is, sykje wy in kollega redakteur. 
Funksje-easken binne: moat goed Frysk skriuwe kinne en omgean 
kinne mei kompjûters (leafst Publisher). Moat fansels ek belang- 
stelling hawwe foar de ûnderwerpen dy’t yn de Earn oan ‘e oarder 
komme. Wy binne gjin gearkommers, it measte wurdt fia E-post en 
tillefoan regele. 
Belangstelling? Nim dan kontakt op mei ien fan de redaksjeleden. 
De adressen steane op dizze side. 

Kopij foar de folgjende Earn 


