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It begjin fan in nij kalinderjier is foar frijwat minsken in tiid om de saken wer wat op
in rychje te setten. De goeie foarnimmens, dy’t minsken dan hawwe, dy hearre dêr ek
by. Op himsels is it goed om sa út en troch yn jins libben de tiid te nimmen foar
refleksje. Sa fan: ‘Wêr bin ik mei oan de gong en wat soe ik ek hast wer? Wat wol ik al
en wat wol ik net!’ Sokke mominten binne wichtich. It is goed om dêr sa út en troch
tiid foar te nimmen. En net allinne mei de jierwiksel.
Bytiden moat men om samar te sizzen ‘in nij begjin meitsje’.
Fansels kin men it libben net oerdwaan. Dat sizze wy dan wolris: ‘As ik it nochris
oerdwaan koe, dan soe ik dit . . . of ik soe dat . . .’ Mar yn wêzen hat sa’n útspraak
gjin sin, want men kin jins libben net oerdwaan. It libben is ommers unyk. Men libbet
mar ien kear. Alteast, dêr gean wy mar fanút.
Dus mei ‘in nij begjin meitsje’, bedoele wy wat oars. It is folle earder in weromgean
nei de oarsprong. Op syk gean nei it oarspronklike útgongspunt. En troch in besinning
op dat oarspronklike útgongspunt de saken bystelle, op ‘e nij plannen meitsje foar de
takomst en fannijs besykje om yn dy line fierder gean.

As it yn it libben fêstrint, moat men werom nei it útgongspunt
Sa wurket dat bygelyks yn minsklike relaasjes. As minsken tsjin elkoar sizze, dat se
besykje wolle om op ‘e nij mei-elkoar te begjinnen, dan wol dat sizze dat se werom
wolle nei dat oarspronklike útgongspunt, doe’t it allegearre noch goed en suver wie.
It momint bygelyks, doe’t twa minsken fereale op elkoar rekken. It momint bygelyks
dat men by de widze stie. Of de tiid dat men noch fol siet mei plannen en idealen foar
de takomst. Doe’t de takomst noch iepen foar jin lei en alles noch ljocht like.
In nij begjin meitsje wol dan ek sizze: besykje om djip yn jinsels (yn jins ûnthâld en
jins gefoel) dat punt werom te finen, wer op te djipjen, en om dêr wat mei te dwaan.
Út dy basis wei, de dingen wer bystelle en it libben wer op it goeie spoar bringe.
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Wy witte ommers allegearre wol dat troch alderhande omstannichheden de boel hiel
bot fêst rinne kin. Wol sa fêst, dat it dreech wurdt om yn fertrouwen fierder te gean,
de takomst yn ’e mjitte. Der kin ommers fan alles wêze, dat jins bestean ûnder
spanning set, dat fan ynfloed is op jinsels en op jins relaasje mei de minsken om jin
hinne. Want it libben ferrint net igaal. Der binne altiten hichten en djipten, rjochte
einen en skerpe bochten. Der binne ljochte plakken en dûnkere plakken. Minsklike
relaasjes binne sadwaande altiten yn beweging. Dêrom moat der op ’e tiid praat
wurde. Op ’e tiid moat men wer op syk gean nei dat oarspronklike útgongspunt.
Want dat is wichtich om in nij begjin meitsje te kinnen. Sa by gelegenheid moat men
jinsels de fraach stelle: ‘Wat soe ik, wat soene wy ek wer?’

Wat is it útgongspunt fan it leauwen?
En sa is it ek goed om sa út en troch nei te tinken oer de fraach: ‘Wat wie ek wer de
basis fan it leauwen? Fan jins persoanlike leauwen? En wat is it oarspronklike útgongspunt fan it gemeente-wêzen? Want de tsjerke yn al syn ferskiningsfoarmen, stiet yn in
tradysje. Stiet sels stiif fan de tradysje, sa haw ik it idee. Alderhande tradysjes binne
der. En sels ha wy dy ek. Fansels kin men dêr net sûnder. Mar de fraach is, hoe swier
dy tradysjes foar ús wage. Soms haw ik it idee dat de tradysjes sa swier wêze kinne en
sa oerhearskjend, dat se it leauwen en it libben earder smoare as romte jouwe.
Sa wiene wy fan it hjerst yn Grikelân. De tsjerken dêr binne prachtich, sawol fanbûten
as fanbinnen. Ien en al keunst: de ikoanen, de muorreskilderings en net ferjitten de
mozaïken. Prysters rinne dêr om yn tradisjonele habiten. De liturgy wurdt fierd mei in
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soad wijreek en bestiet út ieuwenâlde formules en lieten. De teology dêr omhinne
makket dúdlik dat it sà heart en net oars. Nijsgjirrich, mar tagelyk wurdt men jin dan
ek wer bewust fan de posysje en útgongspunten fan jins eigen leauwen.

Wêr giet it om yn it leauwen?

De timpel fan Herodes
yn Jeruzalim

It is wier, it protestantisme hat yn de 16e ieu grutte opromming hâlden yn wat doe
belibbe waard as tradisjonele rompslomp. Minsken as Luther, Zwingli, Calvyn en ek
Minne Simens woene werom nei de soberheid fan de bibel. Werom nei de oarsprong,
om samar te sizzen. In nij begjin.
Mar dêrmei ûntstiene wer nije tradysjes, dy’t ek wer hillich waarden. Ik tink dat wy
hjir te krijen ha mei in ieuwenâld probleem.
Want al yn it âlde Israël wiene der guon, dy’t har steurden oan de timpeltsjinst mei
al syn pracht en priel en syn hillige tradysjes. It wiene de profeten dy’t de uterlike
skyn der fan ynseagen en dy’t fan de oarspronklike útgongspunten fan it leauwen in
bytsje yn werom fine koenen yn dy timpeltsjinst yn Jeruzalim. Sa’n profeet wie
Amos. Fan him lêze wy de wurden:
Besparje My it gebalt fan lieten,
it muzyk fan harpen mei Ik net hearre.
Mar lit it rjocht oanrôlje as wetterweagen
En de gerjochtichheid as in rivier dy’t noait opdroeget.
It is hiel nijsgjirrich dat de profeet hjir it byld brûkt fan in rivier. Want in rivier
ûntspringt heech yn de bergen út suvere boarnen. It wetter is dêr skjin, helder en
fris. Mar al neffens dat in rivier fierder streamt, komt der fan alles op út en komt der
fan alles yn telâne dat der fan hûs út hielendal net yn heart en dat sa’n rivier by
eintsjebeslút fersmoarget. Op syk dus nei de suvere boarnen.

‘Besparje My it
gebalt fan lieten,
it muzyk fan
harpen mei Ik net
hearre’

SIDE 2

It boadskip fan Jezus
By de skriftlêzing út Mattéus 4 en it sykjen nei de boarnen fan it leauwen moast ik
tinke oan 1997, doe’t myn frou en ik mei in reisselskip yn Israël wiene. Wy sieten
kofje te drinken yn in kafee oan de Mar fan Galilea. Op it strân lei in fiskersboat.
En dan is der net safolle foar nedich om yn jins gedachten werom te gean nei dy dei
dat dêr oan de igge fan dyselde mar immen rûn, in rabby, dy’t in stikmannich
fiskerlju rôp om syn learlingen te wurden.
It wiene de bruorren Simon en Andreas en Johannes en Jakobus. En doe’t er harren
rôp, sa wurdt ferteld, ha se op slach de netten dellein en binne se mei him meigien.
‘Minskefiskers’ soe er fan harren meitsje. En mei dizze fjouwer manlju en noch in
pear oaren teach er troch Galilea, joech er ûnderrjocht yn de synagogen en fertelde
it bliid boadskip fan it Keninkryk fan God. En dêr op in hichte yn Galilea, net fier fan
de mar ôf, spriek er syn bekende berchrede út.
Oer dy rabby, Jezus fan Nazareth, ha wy lêzen yn Mattéus 4. En de kearn fan it
boadskip wie: ‘Bekear jimme, want it himelske ryk is tichteby kommen’.
In simpele boadskip.
En noch altiten de kearn fan wêr’t it om giet: it Godsryk fan frede en fan leafde.
Wat er dêr krekt mei bedoelde, hat er neier útlein yn syn berchrede, mar ek yn in
grut tal gelikenissen en wûndertekens. Mar ek syn eigen libben wie dêr ien
grutte yllustraasje fan. Want yn dat Godsryk giet om it bestean fan no en hjirre.
It giet derom dat de grutte dream fan de minsklikheid stal krije sil yn de dagen fan
ús libben, yn wat wy fan ús libben meitsje.
It is opfallend dat Jezus net in protte wetten en foarskriften jout oer wat wol mei en
wat net.
Hy hat ek net leard dat de dingen bliuwe moatte lykas se altiten al west hawwe.
Dat ha wy der wer fan makke. En dat dogge wy hieltiten wer.
Nee, Jezus hat allinne wat rjochtlinen jûn. En de minsken moatte sels mar sjen wat
se dermei dogge. Want dat is ommers tige ôfhinklik fan de sitewaasje. De iene
sitewaasje is de oare net. En de iene minske is de oare net. Alle minske binne unyk
en ha sa har eigen jeften, talinten en mooglikheden. It Keninkryk fan God is
sadwaande ek like kleurryk as it libben sels. It jout oan it libben in bysûndere kleur
en in bysûndere smaak.
En yn wat de iene minske foar de oare betsjutte kin, dêr ljochtet wat op fan de
bedoeling fan it minskewêzen, d.w.s. fan it fisioen fan it Godsryk. Dêryn sjogge wy
om samar te sizzen wat fan God sels.
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God ropt minsken
‘Bekear jim’, seit Jezus, ‘want it himelske ryk is tichteby kommen’.
Hy ropt minsken. Want it Godsryk bestiet út minsken. Minsken dy’t ynspirearre
binne. Minsken dêr’t wat fan út giet.
En yn it leauwen giet it yn wêzen om gehoar te jaan oan dy stim. Dy stim dy’t jin
ropt om oerein te kommen. Sokke roppingsferhalen, dêr is de bibel fol fan:
Abraham waard roppen, Mozes waard roppen. En dêrnei wiene der hieltiten wer
profeten dy’t de ropstim hearden en dy’t der gehoar oan joegen om geastlik
lieding te jaan oan it folk. En allyksa ropt Jezus minsken om him hinne.
Want it Godsryk is altyd mienskip-foarmjend. Minsklikens hat ommers altiten te
krijen mei minsklike relaasjes. Jezus ropt minsken dan ek mei gjin oar doel as om
in minske foar oare minsken te wêzen. Dêrby giet it net om grutte klibers folk of
de macht fan it getal. Ik tink dat it dêr no krekt hielendal net om giet.
Net om kwantiteit giet it, mar om kwaliteit. De ynderlike bekearing fanwegens
dat Godsryk dat yn Jezus fan Nazareth yn ús libben komt, hat alles te meitsjen
mei de kwaliteit fan ús bestean. Dat is de kearn, dêr’t it om giet. De oarsprong.
In nij kalinderjier leit foar ús: 2010. ‘Opnij begjinne’, dêr hiene wy it oer.
Dat betsjut werom gean nei de oarsprong. De oarsprong fan wat wy ek al wer
soenen en wat wy ek al wer woene. Mar ek nei de oarsprong fan it leauwen, nei
de ropstim fan de Hear: ‘Bekear jim, want it Godsryk is tichteby kommen.
Folgje my!’
Amen.
Rienk Klooster

In tiid om te frijen en in tiid om te mijen (Preker 3:5)
De lofrede fan Abe de Vries op de Fryske Bibeloersetting fan Wumkes/Folkertsma
(yn “de Earn” fan desimber 2009) is tige fertsjinne, mar wêrom moat er tagelyk sa
ôfjaan op de Nije Fryske Bibeloersetting fan 1978, dy’t net op namme stiet fan it
twaspan De Haan/Smilde, mar makke is troch in kollektyf fan sân oersetters en
sân frisisy mei begelieding fan trije teologyske en twa taalkundige supervisoaren,
sa ’t men op side 1759 en 1760 fan de NFBO lêze kin.
Elk dy’t jierrenlange ûnderfining hat mei sawol de âlde as de nije oersetting wit,
dat Abe de Vries op dit mêd krekt wat te min kennis fan saken hat. Oars soe er
sa’n ûnberet en ûnberoaid oardiel (as bygelyks yn de earste sin fan syn stikje: “De
NFBO … is alle poëzy brek”) net opskreaun hawwe.
De suggestje om in nije (oanpaste?) ferzje fan de W/F oersetting yn it ljocht te
jaan, wol ik lykwols graach oanrikkemendearje. Wat mear oersettings op ’e merk
wat better (sa wie de útjefte “De fjouwer evangeeljes op ’e nij ferfryske” fan de
stúdzjerûnte om professor Buma hinne ek in treflik idee), mar beneam dan
byleaven in kundige einredaksje.
Jacobus Knol, Dokkum

Omtinkers
Nimmen hat wat oan religy of filosofy as er der net earst (sels) mei wraksele hat.
Aldous Huxley
Spiritualiteit is it opjaan fan it ferset tsjin dat wat is.
Leau net alles wat jo tinke!
De dwaas docht wat er net litte kin; de wize lit, wat er net dwaan kin.
In wiis minske waacht syn wurden; de dwaas struit der mei.
Twivel is de wachtkeamer fan it ynsjoch.
Dy’t syn takomst net yn eigen hannen nimt, krijt him taparte.
It brûken fan macht is in teken fan machteleazens.

SIDE 3
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Hjir stean ik foar!

Hoe steane jo
yn it leauwen en
yn it libben?
De redaksje stelt
bydragen fan
lêzers tige op priis!

Leauwen en religy binne aloan yn ûntjouwing, ek yn relaasje ta maatskiplike
fraachstikken. Sa wurdt der hjoed-de-dei in soad praat oer de Islam, mar ek it
Kristendom bliuwt net bûten skot. Tink bygelyks oan berjochten oer skoallen dy’t in
learaar ûntslaan wolle, om’t er homo is, of de kristlike politike partijen, dy’t de
abortus- of eutanasy wetjouwing op ‘e nij oanskerpje wolle. En bytiden hawwe
minsken it idee, dat it kristlik leauwen in godstsjinst is, dy’t benammen giet oer dat
in hiele soad dingen net tastien binne.
Sels haw ik it gefoel dat tsjerklik Nederlân hieltyd mear oerhinget nei wat iksels,
fansels tige koart troch de bocht, ‘rjochts’ neam. Foar dizze Earn in ferhaal fan Bert
Dicou, Remonstrantsk predikant. Hy fertelt wêrom’t hy stiet foar it frijsinnich,
kristlik tinken. Om te oertinken. Of om op te reagearjen?
De redaksje fan de Earn soe it aardich fine as ek guon lêzers fan de Earn ris wat
skriuwe koenen oer hoe’t sy hjoed-de-dei yn it leauwen steane. Stikken skreaun yn it
Nederlânsk of net flaterfrij Frysk binne gjin probleem. Dat kinne wy oersette of
byspikerje fia de staveringskontrôle.
Ynbrocht troch Yvonne Hiemstra

Hjir stean ik foar!
“Wêrom ’t ik bliid en tankber bin, dat ik kristen bin – dat is it tema fan dizze kollum.
Sûnder dat it in teologysk betooch wurdt, begjin ik dochs mei de namme fan ién
teolooch, ien dy’t him tige ynspand hat foar it kontakt tusken de religys:
Raimon Panikkar. Fan him komt it – ûnderwilens tige bekende – byld fan in grutte
keamer mei in soad grutte ruten mei útsjoch op in prachtige tún. Elke godstsjinst,
seit er, is in eigen rút. Elk rút lit wer in oar stikje fan dy prachtige tún sjen.
Kom, sjoch hjir ris! Allegearre binne se der fan oertsjûge, dat har eigen rút it bêste
sicht jout, mar in totaalbyld krijt men lykwols allinne troch hinne-en-wer te rinnen
nei elkoars rút.

It libben sjen troch in ‘kristlike’ bril
Yn dizze kollum wol ik jim graach mei sjen litte troch it rút fan it kristlik leauwen.
Mar om’t ik in persoanlik ferhaal hâlde soe, meitsje ik glêswurk krekt even lytser. Ik
kies foar de bril. Op in kear gong ik nei de optisjen foar in lytse reparaasje (tocht ik).
Ik hie gjin reservebril by my. Mar de bril koe net daalk makke wurde, dus mocht ik
nei twa dagen weromkomme. Sûnder bril werom nei hûs dus. Ik bin thúskommen, mar
ik ha mar neist de fyts rûn. En út en troch even ekstra kuere by it oerstekken. Wat
ûnwis rûn ik by ien del, dy’t bêst myn buorfrou wêze kinne soe, of dochs net?
Foar my is it (kristlik) leauwen in bril, dy’t ik moarns opset, wêrnei’t ik deselde
werklikheid ynienen in stik skerper sjoch. Jim begripe no wêrom’t ik bliid en tankber
bin dat ik kristen bin. Is soe my miskien wol sûnder rêde, mar ik soe seker trijefjirde
part fan wat der te sjen is, net sjen.
Wat ik sjoch as ik dy bril op haw, is dat ús bestean der net samar tafallich is.
Ús bestean is foar it ljocht roppen. It moast der wêze. Ik sjoch ek dat de minske in
fantastysk wêzen is, lichem en geast, mear as alle oare wêzens yn steat ta grutte
prestaasjes, sawol technysk as moreel. Ik sjoch ek dy oare kant, dat minsken in net
út te roegjen oanstriid hawwe om alles stikken te meitsjen. Mar dat guon krêften,
spesjaal dy fan de leafde sûnder eigen belang, net stikken te krijen binne.
Mei dy bril op sjoch ik hoe’t minsken op elkoar oanwiisd binne, dat it in grutte
misfetting is om persoan fan persoan te skieden, groep fan groep en folk fan folk.
Boppedat sjoch ik, as ik mei dy bril de takomst skôgje, dat der in wûnderlik moaie
wrâld foar ús leit, it Keninkryk fan God; genede, barmhertigens, rjochtfeardigens en
ferjouwing binne noch mar in pear wurden, dy’t hjir by passe. Ek yn it no, ek yn it
ferline binne dêr trouwens al stikjes fan te sjen. Goed sjen!

Roazige bril?
SIDE 4

Immen oars seit no tsjin my: set dy bril no ôf, sa is it net, it is in roazige bril.
Ús bestean komt nearne wei, it is tafal en giet nearne hinne, strak hâldt it mei grutte
knal wer op. Lit dyn yllúzjes los, libje der noflik hinne, aanst giest dea, dat is soer,
mar it is net oars. It libben hat gjin doel.
Ik set myn bril ôf, sjoch dernei, nee, gjin roazige bril. Ik sjoch der trochhinne, nee,
neat te rêden, it iennichste is dat ik no folle skerper sjoch wat der om my hinne bart.

Ik bin der wis fan. Dizze bril hâld ik op.
It kristlik leauwen ferdjippet en ferriket myn bestean.
Dy ferriking is perfoarst net it ferrykjen fan de roazige bril, dy’t alles noflik makket.
Krekt oarsom, it bysûndere fan it leauwen is krekt, dat it in soad omtinken hat foar
alles wat der mis giet. It symboal fan myn godstsjinst is it krús, dat ferwiist nei de
eksekúsje fan de persoan, dêr’t it allegear om draait yn it kristlik leauwen:
Jezus Kristus.
It wichtichste kristlike feest, Peaske, is de ôfsluting fan in tiid fan 40 dagen, dat
wiidweidich stilstien wurdt by it lijen yn de wrâld en op ‘t lêst by it lijen fan Jezus
sels. Peaske is grutte feest, dêr’t wy fiere dat God it der dochs net by sitte lit.
In hichtepunt yn it jier is foar my de Peaskenacht, de nacht fan Stille Sneon op
Peaskemoarn, as wy yn ús gemeente de nacht weitsjend, pratend en biddend
trochbringe: wy geane troch de tsjusternis fan de nacht en binne der wis fan dat de
nacht ôfsletten wurde sil mei it ljocht dat wer ferskynt. Dat ferwiist nei Kristus, mar
tagelyk nei alle sitewaasjes fan tsjusternis en hope of wanhope yn jins eigen libben
of yn de wrâld.

God en de bibel
Jim hearre it: it kristlik leauwen is in godstsjinst by’t benammen giet om in minske.
En God dan? Betsjut it opsetten fan dy bril dat ik ynienen alles oer God wit?
Nee, dat is net sa. Persoanlik sis ik, en ik fermoed dat in soad kristenen my dat
neisizze sille, dat wy sa goed as neat fan God witte.
Om de fergeliking mei de bril wer te brûken: God is as de sinne, wy kinne him fiele
– de sinne op jins hûd op in waarme maitiidsdei – mar besjen slagget net, it is tige
ûnferstannich om yn de sinne op te sjen.
Ik leau net dat ús hillige boek, de bibel, wurden befettet dy’t God – yn letterlike sin –
sprutsen hat. Ik leau net dat der troch God opstelde regels yn steane, dêr’t wy ús oan
hâlde moatte. Ik leau dat de bibel in samling fan boeken is, dêr’t minsken har
ûnderfining en har yntuysje fan wa’t God is, omset hawwe yn ferhalen, gedichten en
lieten. Ik leau wol, dat dy yntuysje hiel faak tige raak troffen is en haw der totaal
gjin muoite mei om dy as wierheid te akseptearjen.
Kristenen hawwe de hiele bibel fan de joaden oernommen. Wy leauwe dat de joaden
yn har bibel, Tenach, wiere wurden oer God sein hawwe. God as de deunbye, God
dy’t ús it grutte geskink fan de frijheid jûn hat, God dy’t ús graach op it spoar set fan
rjocht en gerjochtichheid, barmhertigens, ferjouwing en dy’t ek sels in barmhertige
en leafhawwende God is – it kin net oars as dat dizze grutte ûntdekking fan it âlde
Israël wier is.
Kristenen leauwe dêrneist, dat jo God sjen kinne yn de persoan fan Jezus Kristus.
In minske dus. Hy is as it bekende dûnkere plaatsje, dat by in sinnefertsjustering
brûkt wurdt om wól nei de sinne te kueren en te sjen wat der bart.”
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Persoanlik sis ik,
en ik fermoed dat
in soad kristenen
my dat neisizze
sille, dat wy sa
goed as neat fan
God witte

Bert Dicou
Predikant Minniste-Remonstrantske gemeente Hoorn en
Minniste gemeente Wormerveer

Omtinkers
Wês de earste om dyn eigen goeie ried op te folgjen
Underfining is wat men besit, koart neidat men der ferlet fan hie.
Stribje nei goed selskip, benammen wannearst allinne bist.
Guon minsken berikke de heechste top fan de ljedder, mar fine dan pas út dat dy tsjin
de ferkearde muorre stiet.
Skriem net om de goeie dagen dy’t foarby binne, mar laitsje om’t se der wiene
Wiisheid is it ferskil kenne, tusken wiisheid en kennis.
In diploma is it bewiis fan wat jo dien hast, net fan wat jo kinne.
Lokkige minsken hawwe it net better; se meitsje der gewoan it bêste fan.

SIDE 5
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De Frederikustsjerke fan Sleat
Om’t wy tsjintwurdich ek de tsjinsten fan it Frysk Oekumenysk Wurkferbân fan Sleat
(FOET) yn de Earn opnimme, is it miskien nijsgjirrich om wat mear te witten oer de
stêd Sleat en de tsjerke dêr’t hja har tsjinsten hâlde.
En foar de minsken dy’t simmerdei mei de boat ûnderweis binne is it faaks aardich
om ris in tsjerketsjint fan it Wurkferbân dêre by te wenjen.

Neamd nei in Fryske biskop
De Roomsk-katolike Frederikustsjerke fan Sleat is noch in tige jonge tsjerke;
hy is fan 1934 en sjocht der nei de restauraasje fan 1994-1995 wer tige moai
út. Yn 1999 is de tsjerke op de Monumintelist set as saneamd ‘jong
monumint’.
De patroanhillige en nammejouwer fan de tsjerke wie in Fries dy’t fan 820
oant 838 biskop fan Utert (doe noch in Fryske stêd) west hat. Yn dat lêste
jier waard er yn Maastricht fermoarde op befel fan keizerinne Judith, de frou
fan Loadewyk de Fromme. De parochy betinkt syn ferstjerren noch alle
jierren op syn stjerdei, de 18e july.
Sleat is ûntstien oan de Ie, dêr’t alle dagen skûtsjes foarby fearen fan en nei
de Sudersee. Yn 1384 wurdt Sleat foar it earst yn skriftlike boarnen fermeld
en yn 1426 hie it al stedsrjochten.
Tsjerklik hearde Roomsk-katolyk Sleat by de parochy fan Tsjerkgaast, mar
der wie wol in eigen kapel, dy’t by de Reformaasje oernommen waard troch
de nije Protestantske tsjerke. Yn1647 is der op de fûneminten fan de âlde
kapel in nije tsjerke boud. Op datselde plak stiet no noch altyd de
Herfoarme tsjerke. Lykas de measte katoliken yn Fryslân kamen hja yn dy
tiid gear yn saneamde ‘hústsjerken’.
De Fredericustsjerke yn
Sleat. De linebeammen
op de foto binne plante
yn 1766 en steane der no
al hast 250 jier.

De tsjerke fan 1818
Yn 1818 is op it Harinxma-bastion, op it plak dêr’t no de Frederikustsjerke stiet, in
nije tsjerke boud. Opmerklik is dat it jild foar de nije RK tsjerke (3900 gûne en 140
gûne foar it oargel) byinoar brocht waard troch frijwillige jeften, net allinne fan de
katoliken, mar ek troch de protestantske Sleattemers.
De parochy hie yn dy tiid gjin eigen pastoar, mar waard geastlik bystien troch de
prysters út de omkriten. Yn 1819 krige de parochy de earste eigen pastoar, J.A. ter
Braake, mar om’t de man in hazzelippe hie, wie er neffens de skiednisboeken mar
min te ferstean.
Om 1850 hinne waard de tsjerke fersierd mei nije bylden fan Maria, Joazef en de
parochypatroan Frederikus. Yn 1872 waard der noch in nije toer byboud, mar om’t de
tsjerke foar in prikje boud wie, sieten der noch al wat lekken en brekken oan.

De tsjinstwurdige tsjerke
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Yn 1933 krige architekt Arjen Witteveen (1894-1952) út Ljouwert dêrom de opdracht
om in ûntwerp te meitsjen foar in nije tsjerke mei in pastorij.
Witteveen kombinearre yn de Sleattemer tsjerke eleminten út de tradisjonele,
neogotyske, boukeunst mei moderne ideeën. De muorren fan it koar binne bygelyks
heger as dy fan it skip, sadat der gruttere ruten yn koenen en it wichtichste part fan
de tsjerke ekstra klam krige.
It ynterieur fan de Frederikustsjerke makket in besletten yndruk troch de lytse ruten
mei glês yn lead. De muorren binne fan Fryske giele stientsjes, ôfwiksele mei
aksinten yn grien glazuere stien.
It heechalter mei tabernakel fan dreaun koper en Maria-alter binne ûntwurpen yn it
atelier Brom yn Utert. De krúswei-staasjes binne skildere troch de bekende Fryske
tsjerkeskilder Jacob Ydema fan Blauhûs yn in soarte fan freskotechnyk.
De tsjerke hat noch in komplete ynrjochting út de jierren tritich, dy’t frijwol net
oanpast is oan de feroarings dy’t nei it Twade Fatikaansk Konsylje trochfierd binne.
De tsjerkeklokken binne fan nei de oarloch: de oarspronklike klokken binne yn 1943
konfiskearre troch it Dútske leger. Yn 1948 hat de firma van Bergen fan Heiligerlee in
nije klok getten en yn 1961 hat itselde bedriuw noch twa klokken levere. Mei har
trijen litte se it Te Deum motyf (mi-sol-la) hearre.
Yn 2003 is in nij (hús) oargel, makke troch oargelmakkerij Reil út Heerde. It nije
oargel hat 25.000 Euro koste en it Frysk Oekumenysk Wurkferbân hat dêr in bedrach
fan 7000 Euro oan bydroegen.
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Osip Mandelstam
*
Faaks is dit it begjin fan de dwylsin,
faaks is dit dyn gewisse:
de tizeboel fan it libben, dêr’t wy yn kend wurde
en ûntbûn foar it bestean.
Sa wurde katedralen fan boppe-ierdske kristallen
troch de warbere spin fan it ljocht
ta ribben splitst en op ’e nij
yn ien bondel fergearre.
Tankbere bondels fan suvere linen,
feriene troch in fine ljochtstriel –
sa komme se ienkear wer gear
as gasten mei in ûnbedutsen foarholle.
Hjir op ierde, net yn ’e himel –
as yn in hûs, fol fan muzyk.
Mar meitsje se net bang, jei se net fuort,
faaks blykt ús libben te koart.
Dat wat ik sis moatst my ferjaan.
Lês it my sunichjes, sunichjes foar.

Osip Mandelstam

(oersetting: Abe de Vries)

Osip Emiljevitsj
Mandelstam (18911938) wie ien fan de
grutste Russyske
dichters fan de
20ste ieu.
Hy waard yn 1934
arrestearre fanwege
in kritysk gedicht oer
Stalin en yn 1938
nochris fanwegens
saneamde antyrevolúsjonêre
aktiviteiten.
De joadsk-Russyske
Mandelstam is
omkommen yn in
trochgongskamp
yn Sibearje.
Syn frou Nadezjda
Mandelstam
publisearre in
biografy.

‘bondels fan
suvere linen’
© Abe de Vries
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MAART 2010

Sân sakreminten
1.
Gjinien kin de tekens dwaan dy’tsto dochst.
Gjin swarte nacht kin dyn ljocht befetsje.
Ik foel del, hearde dyn roppen yn ’e woastyn:
Doch wierheid! – doe wist ik myn namme.
Neat sil dy noch tarekkene of ferwiten wurde.
Iver foar dyn hûs sil my geandewei fertarre.
2.
Safolle joust it iene en it miene fan dines,
Bloed rea en brea wyt as koriandersied,
Mar as ik brek yn dy, myn thús en myn timpel,
De huningkoeke midstwa foar ús beiden,
Wolsto dan fine, ast yn ’t tsjuster bist en allinnich,
Op dyn ompaden myn suvere taalkoraal?
3.

De syklus
‘Sân sakreminten’
is leafdespoëzij
dy’t religieuze
ferwizings brûkt
om it hillige fan
de bân tusken
twa minsken
oan te tsjutten.
Oan ’e oarder
komme de doop,
de kommuny,
it foarmsel,
de bycht,
de prysterwijing,
it houlik en
it sikesalvjen
Abe de Vries
2009

Is it de beweging fan dyn hân, de fêstichheid
Fan fingerseinen, dy’t my it betrouwen jout
De planke oer de sleat te gean, nei de keale
Fjilden fan dyn neakene, my oermachtige stim?
Nippelread falt op my as de himel op in heiden
En fersegelet my, oant de ferlossing daget.
4.
Myn djipste wûnen nimsto my net kwea ôf
As ik dy flústerjend it ferrin fan de striid fertel
En as ik dy sis, yn berou, myn ferlet fan ried;
Asto my ferjoust, dan wurd ik oan dy
Ferjûn, sa’t ik ienris dy ûntfange mocht:
As in bern, oan de ûnskuld fan hjoed ferbûn.
5.
Wize frou, berne út de santich yn it ûnlân,
ik lis myn hân op dyn holle en jou dy
my. Want wy ha it frij om in stim te folgjen;
in rop, in net út te wiskjen wijing bisto
my. Dizze leafde is in krús licht om te dragen,
in taak inkeld mar út genede en foarspraak.
6.
Wa’t ja seit, as in wylde rivier oerstreamt er
yn ’t foarjier syn eigen krappe havens;
wa’t ja seit, as sleine finzene brekt er frij
út it byld yn de spegel; wa’t ja seit,
sprekt goed fan goed en kwea fan kwea.
Ja sizze is in geunst, in libben lang te fangen.
7.
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Gjin Kyrië, mar de beammen al keal, sa
hoeden komt nei de hjerst de lange winter,
it swarte kleed dat der sûnt hjoed oer leit:
oer foarbije dagen en frijfochten nachten,
oer it lûd fan dyn stim en oer al dyn fragen,
oer wat wie, oer wat oait in winter wer wêze sil.

MAART 2010

Slauerfhoff en Jorwert (2)
Yn it foarige nûmer fan de Earn haw ik in earste ympresje jûn fan it libben en it
wurk fan Jan Jacob Slauerhoff.
Ik neamde doe syn ynderlike ûnrêst, syn ynderlike ferskuordens. As er op see wie, hie
er langst nei in feilich thús, in rêstich bestean yn in fertroud fermidden.
Mar as er wer te lang thús west hie, dan beneare it him dêr en krige wer langst nei
see en nei fiere fierten. En sa wie er immen dy’t op gjin inkeld plak op ierde rêst
fine koe en bytiden it gefoel hie dat er dat by eintsjebeslút allinne mar fine koe yn
syn literêre wurk.
Yn ‘Woninglooze’, ien fan syn meast bekende gedichten, sprekt er dat gefoel út.
WONINGLOOZE
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens ander onderdak;
Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
Een tent werd door den stormwind meegenomen.
Alleen in mijn gedichten kan ik wonen.
Zoolang ik weet dat ik in wildernis,
In steppen, stad en woud dat onderkomen
Kan vinden, deert mijn geen bekommernis.
Het zal lang duren, maar de tijd zal komen
Dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt
En tevergeefs om zachte woorden smeekt,
Waarmee ‘k weleer kon bouwen, en de aarde
Mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
Plek waar mijn graf in ’t donker openbreekt.
J.J. Slauerhoff

Oan de ein fan dit gedicht sprekt er it bange gefoel út dat der in tiid komme sil dat
er de krêft net mear hat om de wurden foar syn gedichten te finen. De wurden, dy’t
foar Slauerhoff ommers it boumateriaal binne foar syn iennichste ‘wenplak’ op ierde.
Hy fielt dat der dan noch mar ien plak foar him oerbliuwt: it grêf.
Datselde benearjende gevoel dat by eintsjebeslút allinne de dea him de rêst jaan kin
dy’t er siket, komme wy ek tsjin yn it gedicht ‘Het einde’.
HET EINDE
Vroeger, toen ‘k woonde diep in ’t land,
Vrat mij onstilbaar wee;
Zoals een gier de lever, want ik wist: geen streek geeft mij bestand,
En ‘k zocht het ver op zee.

die laatste
smalle ree
van hout in zand
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Maar nu ik ver gevaren heb
En lag op d’oceaan alleen,
Waar zelfs da Cunha en Sint-Heleen
Niet boren door de kimmen heen,
Voel ik et trekken als een eb
Naar ’t vaste, bruine, land…
Nu weet ik: nergens vind ik vree,
Op aarde niet en niet op zee,
Pas aan die laatste smalle ree
Van hout in zand.
Gefoelens fan ynderlike ferskuordens, wanhoop en pine sprekke ek út it gedicht
’À la Rosetti’.
It is oangripend om te sjen hoe’t er wrakselet mei himsels - blykber ek mei syn
breklike sûnens - en hoe’t er him derfan bewust is dat er der noait út komme sil.
Hy hat sels it gefoel dat der wolris in flok oer him lizze kin.
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Á LA ROSSETTI
Steeds ben ik met de vijand in mijzelf
In bangen worstelstrijd op leve’ en dood.
Hij wint vaak veld met Afschuw van mijzelf,
Met ziekten en verraad tot bondgenoot.
Totdat mijn Zelfbewustzijn: trotsch gewelf,
Over mij instort; den genadestoot
Verbeid ik lang, woel mij dan langzaam bloot
En kom met tegenzin weer tot mijzelf.
Opnieuw dan strijd: voor immer onbeslist.
Soms tracht, ontwijkend, ik weer één te worden,
Vraag zelfs een vrouw of zij mij steunen wil,
Hoewel ik altijd innig-zeker wist
Dat ik verdoemd ben, al mijn kracht verspil,
Chaos behoor en nimmer raak tot Orde.
Dyselde gefoelens fan ynderlike ferskuordens en ferfrjemding sprekt er ek út yn
‘In mijn leven’. Mar yn dit gedicht oerhearsket net de negativiteit en de wanhoop.
Geandewei beskriuwt er mominten dat er dêr trochhinne lutsen wurdt en yn de
djipten fan syn siel dochs mominten fynt fan ynderlike stilte en dêrmei gefoelens
belibbet fan de rêst en de frede dêr’t er sa nei longeret. Ik soe de prachtige
dichtrigels dêr’t er dit djippe ynderlike belibjen yn ûnder wurden bringt, sels in
mystyk momint neame wolle yn it wurk fan Slauerhoff.

‘Enkle plekken
van een stilte
zo onaangedaan’

IN MIJN LEVEN
In mijn leven, steeds uiteengerukt
Door de vlagen waar ik aan blootsta,
Daar ‘k niet kan hechten aan liefde en geluk
Die mij zullen drijven tot ik doodga,
Ontstaan soms plotsling enkle plekken
Van een stilte zoo onaangedaan,
Dat ik geloof in slaap te zijn gekomen
Bij de diepten waar geen onderstroomen
Meer door ’t eeuwig stilstaand water gaan.
De oare kear sil ik besykje om wat te skriuwen oer de relaasje dy’t Slauerhoff hie
mei de dûmnysfemylje Hille Ris Lambers yn Jorwert. En dan fansels benammen mei
de âldste dûmnysdochter Heleen.
Rienk Klooster

Redakteur Tine van
Minnen nei in dûk by
Ras Ghaleb, Egypte
© Jan Lautenbach

Zen en de keunst fan it dûken
Boppesteand opskrift is in fariant op it bekende boek
‘Zen and the art of motorcycle maintenance’ fan
Robert Pirsig.
No wit de skriuwer fan dit stikje (Jan Lautenbach)
neat fan moters, en gelokkich ha wy ek gjin lêst fa n
depressivens, lykas skriuwer Pirsig, mar ik fûn it wol
in passende titel by dit stikje oer ús dûkfakânsje yn
Egypte de lêste wiken.
Yn 2006 hawwe Tine en ik nammentlik dûken (scuba
diving) leard. As natuerleafhawwer hie ik altyd al mei
ferwûndering sjoen nei de films fan Jacques Cousteau, en tocht “Dat
moat ik ek ris dwaan”, mar troch oare drokten wie it der noait fan
kommen. Mar yn juny 2006 koene wy leskrije yn it swimbad fan
Kollum tichteby, en wy hawwe les nommen.
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Ts j e r k e t s j i n s t e n
Datum

Tiid

Foargonger

Plak, omskriuwing

Drs. Y.J. Hiemstra, Feanwâlden
Ds. H. Boswijk, Snits
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. Douma-v/d Molen, Fryskepeallen

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke
Fryske tsjinst, mienskiplik, Herf. tsjerke
NL tsjinst, mienskiplik, Griff. tsjerke

19.30 oere

Dr. R. Klooster, Ljouwert

4 April
11 April
18 April
25 April

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

M.L.H. de Jong vg, Drylts
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Ds. W. Tinga, Grins

Fryske tsjinst, Goed Freed,
tsjinst mei brea en wyn
Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst

2 Maaie
9 Maaie
16 Maaie
23 Maaie
30 Maaie

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere
oere

dhr. W. Tjerkstra, Snits
Ds. J. Zonneveld, It Hearrenfean
Dr. R. Klooster, Ljouwert
Drs. J. Veenstra, De Rottefalle
Dr. R. Klooster, Ljouwert

Frysk Oekumenysk Wurkferbân
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst
Fryske tsjinst

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens
Tema: Bonhoeffer, FOW Itens
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Itens

Earnewâld
7 Maart
14 Maart
21 Maart
28 Maart
2 April

09.30
09.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Itens
28 Maart

10.00 oere

Drs. Y.J. Hiemstra, Feanwâlden

25 April
30 Maaie

10.00 oere
10.00 oere

Ds. C. Nieboer, Beetstersweach
Ds. H. Wagenaar, Wurdum

28 Maart

10.00 oere

Frou T. Bergsma-Overdiep, Harich

25 April
23 Maaie

19.30 oere
19.30 oere

Da. S. Bergsma, Balk
Pastoar J. Brouwer

Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh
Frysk Oekumenysk Wurkferbân Swh

Ds. B. Smilde, Ljouwert
Ds. K. Visbeek, De Westereen
Dhr. P. Fortuin, Deinum
Da. de Boer-de Boer, Easterein

FOW Hegebeintum
Wite Tongersdei, FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum
FOW Hegebeintum

Sleat

Hegebeintum
7
1
4
2

Maart
April
April
Maaie

09.30
19.30
09.30
09.30

oere
oere
oere
oere

Kopij foar de folgjende Earn
Kopij foar de folgjende Earn kin foar 3 april 2010 ynlevere wurde by Tine van Minnen
(E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nl).Wy stelle it tige op priis as der by de artikels
passende foto’s ensfh. meilevere wurde.
De redaksje wiist der op, dat stikken wol ris ynkoarte wurde (moatte).
Noch mear stelt de redaksje it op priis as abonnee’s har bêst dwaan wolle om nije
abonnee’s te winnen. Smyt yn alle gefallen dizze Earn net by it âld pepier as jo him
lêzen hawwe, mar jou him troch oan immen dy’t der mooglik belangstelling foar hat.
Om’t it bestean fan in blêd as de nije Earn by in hiel soad minsken net bekend is,
komme ús nije abonnee’s hast altyd sa en fia fia by ús telâne. Yn it foaren tank.
De redaksje
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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, (058) 251 94 25
E-post: h.a.klooster@hccnet.nl
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

Ferfolch fan side 10
Soks falt earst net ta, want der moat hiel wat leard
wurde om feilich te dûken. Seker foar Tine wie it in
grutte stap, om’t se eins wat bang wie foar wetter.
Nei ús dûklessen hat se dêrom ek noch swimlessen
nommen.
Sûnt 2006 meitsje wy alle fakânsjes in pear dûkjes en
ha wy ekstra kursussen folge by ús fêste dûkynstrukteur
Afke Lourens.
As begjinnend dûker leart men om wer op ‘e nij, en
mei iepen eagen, nei de wrâld om jin hinne te sjen.
Want hoe faak is it net sa, dat sels de moaiste maitydsdei ‘gewoan’ wurden is, want wy ha it al sa ‘faak’
earder meimakke.
Mar ûnder wetter is alles earst wer nij: it sykheljen, it
bewegen, de fisken, de planten. Men leart wer om as in
bern nei alle nije dingen te sjen.
Sa ha wy dizze fakânsje foar it earst seeskyldpodden
sjoen en in dugong (seeko, sjoch de foto). En dat is it
net allinne.
As dûker komt men op de gekste plakken, faak oan de
ein fan de bewenne wrâld en oan it begjin fan seeën en
oaseanen. Fierder moetet men allegear nije, ûnbekende
minsken en oare dûkers.

Port Betelle
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Foar mear
ynformaasje:

www.fowe.org

In snorkelder mei in dugong (seeko)
by Marsa Alam yn Egypte

By ferkeard adres werom nei: Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld

Zen ûnder en boppe wetter
En sa stadichoan is dûken hieltyd mear feroare fan in
(yn)spannende sport mei in soad technyske apparatuer
yn in soarte fan ‘Zen ûnder wetter’.
Mei it tanimmen fan de kennis, de ûnderfining en it
selsfertrouwen, wurdt it dûken hieltyd mear in
sweevjen yn de bjusterbaarlike wrâld ûnder wetter.
Sels de moaiste dokumintêre fan Cousteau kin jo net
bybringe hoe’t it fielt om op El Hierro in mânske
toskbears (Mero) fan oardel meter yn de eagen te sjen.
Of yn Egypte neist in grutte seeskyldpod te driuwen.
Foar minsken dy’t hâlde fan wat aventoer
en dy’t wer ris mei nije eagen nei de
wrâld sjen wolle, is it oan te rieden om yn
alle gefallen ris in proefdûkje te
meitsjen.Soks kin hast oeral yn toeristeplakken yn Egypte, Turkije ensfh.
En as jo dat net oandoare: gean yn alle
gefallen ris te snorkeljen. Yn in heale
meter wetter ha jo it gefoel as driuwe jo
yn in akwarium.
Gjin better middel om it bern yn jo wer
wekker te meitsjen!
SIDE 12
Jan Lautenbach

