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Op naar Pasen
“Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar
Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op
aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En
wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in heerlijkheid
verschijnen” (Kolossenzen 3: 1-4).

De Goede Week
Als dit nummer van Underweis uitkomt, staan we voor de Goede Week. Een vreemde
naam eigenlijk voor deze dagen, want wat is er goed te noemen aan het lijden en
sterven van Jezus? Was het niet een slechte en zwarte week? Maar de bijbel verstaat
de dingen vanuit hun einde. Psychologen begrijpen een mensenleven vanuit het begin,
het liefst vanuit de prilste kinderjaren. De jeugd geldt als beslissend voor de rest van
je leven. Maar de betekenis van Jezus’ leven ontvouwt zich in omgekeerde richting.
Zijn opstanding zegt iets over zijn dood, zijn dood zegt iets over het lijden dat Hij
droeg en samen onthullen ze de diepste betekenis van zijn leven in deze wereld. De
Goede Week heet goed omdat over het lijden en sterven van Jezus het wonderlijke
licht van Pasen straalt. En dan zien we hoe Hij alles volbracht, alles gedragen en alles
verzoend heeft. Christus krijgt onze zonde en wij krijgen zijn gerechtigheid. Voor Hem
is de veroordeling en voor ons de vrijspraak, voor Hem de dood en voor ons het leven.

“Hou me niet vast…”
Op de vroege Paasmorgen zeggen de engelen tegen de vrouwen bij het graf: “Hij is
niet hier”. En de opgestane Heer zegt tegen Maria: “hou me niet vast!” Hij hoort niet
langer in onze doodswereld thuis. Hij is daardoorheen getrokken en wij mogen Hem er
niet in terug willen trekken. Als eersteling ging Hij ons voor naar een andere wereld
om daar – in de beeldtaal van de bijbel - te zitten aan Gods rechterhand en alles te
laten meewerken ten goede. Het uitzicht daarop hoort voortaan ons leven te bepalen.
Wie door de doop met de gekruisigde en opgestane Heer verbonden is, krijgt een
andere levensoriëntatie. Dan sterven we voor de wereld, maar we leven voor God. We
worden elke dag minder, maar we groeien in geloof, hoop en liefde. We voelen ons op
deze aarde vreemdeling en bijwoner, maar we hebben ons burgerschap in de hemelen.
We zijn immers niet langer van onszelf maar we zijn van Christus en we hebben onze
bestemming met Hem in de hemel. Daar ligt onze identiteit, daar zal eenmaal ten volle
blijken wie we mogen zijn.

Hier beneden is het niet
Hier beneden is “het” niet langer omdat “Hij” hier beneden niet is. Ons leven is met
Christus verborgen in God, schrijft Paulus. Juist als je hoofd en hart omhoog heft naar
de dingen die boven zijn, kom je innerlijk vrij te staan tegenover de dingen hier
beneden, word je vrij om te geven en te dienen, vrij om de ijzeren ring van het
egoïsme en eigenbelang te doorbreken. Niets komt de dichtbije en verre naaste zo ten
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goede als het vreemdelingschap van een christen. Nergens is de wereld zo bij gebaat
als bij gelovigen die weten dat hun bestemming elders ligt. “Hou me niet vast” zei de
opgestane Heer. Wat zullen we anders antwoorden dan: “Kom, Heer Jezus, ja kom
spoedig”!
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan volk des Heren,
blij en welgezind,
en zeg telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Gezegend Pasen!
Ds. Eelco van der Veer.

Nieuws uit de kerkenraad
Allereerst mogen we terug kijken op een hele fijne en goede gemeenteaond op 8 maart
jl. Mooi om te zien dat er zoveel gemeenteleden aanwezig waren en zich betrokken
voelen bij het gemeentewerk!
De extra gemeenteavond van 5 april heeft, als u dit leest, inmiddels plaatsgevonden.
Hopelijk bent u ook aanwezig geweest om met ons te praten over het thema ‘Huwelijk
gelijke geslachten’. Het zal vast een vervolg krijgen.
Voor wat betreft de vacatures in de kerkenraad; vanuit de gemeente zijn een aantal
namen voorgedragen en uiteraard wordt dit ook gedaan door de kerkenraad.
Binnenkort gaan wij dan ook op pad om nieuwe versterking te zoeken.......we hopen
op een zoektocht met positief resultaat!
Naast de extra diensten in de week voorafgaand aan Pasen zijn er ook een aantal
activiteiten georganiseerd. U leest er vast meer over in dit kerkblad, fijn dat er weer
mensen zijn die hier tijd en energie in steken! We hopen op een goede belangstelling!

Pasen
Na die dag van duisternis,
oneindig diep verdriet
gingen de vrouwen nog eenmaal
op weg, naar hem die hen het liefste was.
Hun hart was zwaar als steen
omdat hij het leven liet.
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Op weg naar het verzegeld graf,
een eenzaam gaan,
werd hun hart licht en om hen heen zijn stem:
‘Raak mij niet aan. Het graf is leeg.
Zeg aan mijn vrienden dat
ik leef, zeg het iedereen’.
Daar op de plek kreeg toekomst naam
de mensen moed,
werd het gewicht van angst en duisternis
weerlegd met licht,
in het vertrouwen
dat wat Gods hand boetseert
zijn afdruk draagt voorgoed.

Nieuws uit de gemeente
Ds. E. van der Veer
Pijn heb je in allerlei soorten en maten. Lichamelijk of
geestelijk. Chronisch of acuut. Goed te verdragen of bijna
niet uit te houden. Van “landschapspijn” had ik tot voor
kort niet gehoord. Maar ik ben de schade aan het inhalen
en lees het boekje wat journaliste Jantien de Boer onlangs
over dit onderwerp schreef. Een vervolg op een
geruchtmakend artikel in de Leeuwarder Courant. Haar
landschapspijn bestaat uit het verdwijnen van de
biodiversiteit in het Nederlandse landschap. Weidevogels als de grutto, de leeuwerik
en veel meer schepsels zijn (bijna) verdwenen om plaats te maken voor “betongras
voor turbokoeien in een industrielandschap”. En ganzen natuurlijk, heel veel ganzen.
En dat doet pijn. Alles op het bordje van de boeren schuiven is te makkelijk, vindt ook
De Boer. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Daarvoor zit de kwaal te diep. Bij de
consument die in de supermarkt niet teveel voor zuivel en andere landbouwproducten
wil betalen. Bij het economische systeem waarvoor wij kiezen en waarin de wetten
van groei, schaalvergroting en efficiency de doorslag geven.
Als leek heb ik geen oordeel over wie dan ook. Wel kwam er een associatie naar
boven. Het woord landschapspijn deed me denken aan het beeld dat Paulus schetst
van de schepping in Romeinen 8. Een schepping die zucht en in barensnood verkeert,
niet uit eigen vrije wil, maar door de vloek van boven die de mens over zichzelf en de
aardbodem afgeroepen heeft. Elke dag zien we de gevolgen daarvan, in het groot en in
het klein. Van de wegsmeltende poolkappen tot de verdwijnende grutto. Deze in al
haar delen lijdende schepping ziet reikhalzend uit naar het uur van de verlossing, als
alles nieuw zal worden. Het evangelie is goed voor de mens, maar ook goed voor alle
andere schepsels. Het is de blijde boodschap voor de Fries én voor de skries.
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Diensten: vooruitblik
Palmzondag 9 april Het begin van de Goede of Stille Week vieren we in de Martinus.
Het evangelie van deze dag zegt dat de Heer op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. “Alles
wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen” (Lied 556).
Kinderen hebben Palmpasenstokken gemaakt en lopen daarmee door de kerk, samen
zingen we ons Hosanna.
Witte Donderdag 13 april In de Martinus vieren we op deze avond het Heilig
Avondmaal aan tafel. We geven brood en wijn aan elkaar door en proeven en smaken
dat God goed wil zijn voor mensen die niet goed zijn. Dat de Zoon zijn leven heeft
gegeven om de vloek te dragen en ons te redden van zonde en dood.
Goede Vrijdag 14 april Op deze dag is er ’s middags een avondmaalsviering in Foswert.
’s Avonds komen we in de Liudger samen voor een ingetogen dienst waarin we het
lijdensevangelie lezen, afgewisseld met liederen en gevolgd door een korte meditatie
over het kruiswoord “Ik heb dorst” (Joh. 19: 28). Hoe zouden we het feest van Pasen
kunnen vieren zonder het evangelie van deze dag, deze goede vrijdag?
Stille Zaterdag 15 april ’s Ochtends kunnen we met anderen een meditatieve
wandeling maken o.l.v. collega Boersema en ’s avonds is er om 19.30 een avondgebed
in de Martinus o.l.v. collega Schreurs.
Paaszondag 16 april Vandaag viert de kerk wereldwijd het hoogfeest van Pasen. Zingt
ze van licht dat sterker bleek dan het duister van de dood, van een dichte deur die
openging, van Christus die de Levende is. Toen én nu, tot in eeuwigheid. Jezus leeft en
wij zullen leven met Hem. Een boodschap om steeds weer opnieuw te horen, tegen
alle doodsberichten in. Dé basis, de enige, onder onze hoop. We houden de eredienst
in de Liudger. Daar begint ’s avonds om half acht ook een Paaszangconcert van Chr.
mannenkoor Pro Rege. Mooi om deze feestdag met zo’n feestelijk en groots akkoord af
te sluiten. In verband met deze zangavond komt de zangdienst op tweede Paasdag te
vervallen.
Zondag 23 april Vandaag gaat in de Martinus oud-predikant ds. A. Slingerland uit
Klundert voor. Voor velen nog een bekend en vertrouwd gezicht.
Zondag 30 april De dienst is in de Liudger en hoop ik zelf te leiden.

Pastoralia
Br. J. Osinga, Foswerterstrjitte 3, had vocht bij de longen en moest verdere onderzoeken ondergaan. Inmiddels is er longkanker bij hem vastgesteld. Bij zo’n diagnose
moet je opeens flink de bakens verzetten. De artsen kijken nu wat ze voor hem
kunnen doen, of en hoe ze het proces kunnen vertragen. We bidden hem en zijn
vrouw kracht toe en houvast in de beloften van het evangelie.
Ze heeft er al lang op gewacht, maar het lijkt nu te gaan gebeuren. Als er niets meer
tussenkomt zal zr. A. de Boer-Huitema, It Suderheech 15, op de dinsdag na Pasen een
niertransplantatie ondergaan in het UMCG. Dan komt nieuwe levenskwaliteit door een
nieuw orgaan opeens dichtbij. Dat er veel zegen op mag rusten.
We betuigen onze deelneming en leven mee met zr. A. Braaksma-de Vries (Foswert) en
haar kinderen nu plotseling in Joure de plek van oudste zoon en broer Geert leeg is
geworden. “Welzalig hij die op de Here vertrouwt”. Ook vanaf deze plaats wensen we
dat vertrouwen de familie van harte toe.
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Lange tijd ging het nog redelijk met zr. T. Winkel-Pull, Meekmastrjitte 21, ondanks de
ernstige ziekte die ze onder de leden heeft. Onlangs gaf ze aan dat het nu toch echt
minder wordt. Dat het licht van Pasen ook over haar levensavond mag schijnen.
Diverse mensen, van jong tot ouder en oud, ervaren de beperkingen van lichaam en/of
geest. Het lichaam doet niet altijd wat je wil en het herstelproces duurt soms langer
dan verwacht. Of je zit mentaal in een dip en vindt maar moeilijk meer de weg
omhoog. Dan kan buiten volop de lentezon schijnen, maar voelt het van binnen
donker. Een mens te zijn op aarde is levenslang geboortepijn, zingt een lied. Zo is het.
Laten we in de gemeente elkaar gedenken in onze aandacht en in onze gebeden.

Met Luther aan tafel
Wat zal er komen na ons sterven? Niemand kan aan om het hoekje van de dood
kijken. Luther zei:
Net zo min als kinderen in het moederlijf al weten wat hun te wachten staat, weten
wij iets van het eeuwige leven.
Sterven als een nieuwe geboorte, zo keek men in de christelijke traditie daar al heel
snel tegenaan. Daarom kwam de sterfdatum van een heilige op de kalender, en niet
de geboortedatum. Op de sterfdag was immers voor die persoon het nieuwe en
eeuwige leven bij God begonnen. Een tegendraadse manier van kijken, zeker in onze
tijd waar bij veel mensen de horizon van de eeuwigheid inmiddels is uitgewist. Stel je
voor: een christen wordt elk jaar niet een jaar ouder maar juist een jaar jonger. Steeds
dichter kom je bij het grote moment. Ja, het geboortekanaal is nauw en eng en de
doodsweeën liegen er niet om en maken het stervensproces soms tot een enorme
opgave, maar aan het einde daarvan wacht ons de wijde wereld van het Koninkrijk.
Hoe dat zal zijn? Heel anders en heel veel grootser en schitterender dan welke
voorstelling ook. We kunnen, net als dat kind in de baarmoeder, alleen maar te klein
denken over Gods nieuwe wereld.

Passie voor “The Passion”?
Op de avond van Witte Donderdag vindt The Passion plaats, dit jaar in Leeuwarden, de
Nederlandse passiehoofdstad van 2017. Zelf hou ik altijd wat dubbele gevoelens bij dit
evenement. De discussie over de voors en tegens keert sinds de eerste keer in 2011
ook regelmatig terug. Kun je van het verhaal van de Man van smarten zo’n
megaspektakel maken? Kun je uit het lijdensevangelie een aantrekkelijk commercieel
format halen voor een leuk dagje uit? Leent dat joekel van een kruis zich als
kijkcijferkanon voor de publieke omroep, of als achtergrond voor een leuke selfie?
Kortom: hoe werelds kan en mag je het heilig evangelie maken? Maar – werpt een
andere stem in mijn hoofd meteen tegen – wie weet worden er door een lied, een zin
of een beeld wel mensen geraakt en blijvend op het spoor van het Koninkrijk gezet,
wie weet vallen er hier en daar zaadkorrels van het woord in vruchtbare aarde. En
waait de Geest door de rijen van de massa. Zou God ook met deze al dan niet kromme
stok geen rechte slagen kunnen maken? Bij Hem zijn toch alle dingen mogelijk? Zo
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klinken stem en tegenstem en zie ik mezelf eindigen ergens bij het voordeel van de
twijfel.

Ten slotte
Meteen na de Pasen zijn we tot het weekend daarop er een paar dagen er tussenuit.
Week 16 dus. Met een hartelijke groet uit de pastorie,
Ds. Eelco van der Veer

Persoonlijk
N.B. Als u niet in de verjaardags- en/of jubileumlijst wilt worden vermeld, verzoeken
wij u vriendelijk dit even door te geven aan W. de Ruiter, Kleasterwei 8, tel 411753.
Als u dit al eens eerder doorgaf is het niet nodig dit opnieuw te doen
Verjaardagen en huwelijksjubilea
verjaardagen
13-04 zr. Baukje Kramer - Meindertsma, Foswerterstrjitte 71 K 029, 9172PS,
15-04 zr. Antje Jacoba Dreijer - Kingma, Havenstraat 12 , 9172MX,
19-04 zr. Albertha de Vries - Booi, Meekmastrjitte 23 , 9172NM,
21-04 zr. Jeltje Wiersma - de Vries, Marrumerweg 51G , 9172PN,
21-04 zr. Geertje Dijkstra - de Haan, Kleasterwei 14 , 9172GM,
22-04 zr. Geertje Wierda - Dijkstra, Achter Brouwers 30 , 9172MT,
24-04 zr. Frouktje Miedema - de Vries, De Kolfbank 5 , 9172MK,
24-04 zr. IJmkje Buursma - Sterk, Foswerterstrjitte 24 , 9172PT,
29-04 zr. Jitske Maria Kok - van der Heide, Camminghastrjitte 45 , 9172ND,
29-04 zr. Tjitske van der Velde - de Groot, Hoofdstraat 18 , 9172MP,
30-04 zr. Sijbrigje Frietema - Feenstra, Gerbrandastrjitte 14 , 9172NP,
06-05 zr. Aaltje Wierda - Kingma, Kleasterwei 35 , 9172GN,
Huwelijksjubilea
14-04
echtpaar v/d Galiën-Lijzenga, Kleasterwei 1, 9172GM
28-04
echtpaar Talsma-de Vries, Marrumerweg 33, 9172PN
SMRA – Adreswijziging / Ingekomen / Vertrokken
Verhuisd
Nieuw adres mw. A. Polstra-van der Werff Foswerterstrjitte 71, K 128
Mw. Annagreet Miedema van Burmaniastraat 10 naar Lytse Buorren 11, 9172PL
Ingekomen
Uit Menaam, mw. Klaske Antje van der Werk, Hegebeintumerdyk 31
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Vertrokken
Overgeschreven naar de GKV te Haren (Gr.). dhr. K.J. Westerhof, Gerbrandastrjitte 12.
Nieuw adres: Bongerd 6, 9753CA, Haren (Gr.)
Bloemengroet
De bloemengroet mocht de afgelopen weken als meelevende groet namens de
gemeente gebracht worden bij:
12-03: Lieuwe Boonstra, Gasthuisstraat 23
19-03: Janny Veltman-Westra, Camminghastrjitte 31
26-03: zr. H. Damstra-Papma, Great Sminia 21
Dank u voor…
Wy wolle lâns dizze wei eltsenien tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan ús
heit, pake en oerpake Hein de Vries. Tige tank, it hat ús goed dien.
Hans en Welmoed de Vries.

Ander nieuws uit de gemeente
Leuke houtworkshop t.b.v. Malin
Deze activiteit stond gepland op 31 maart maar door
omstandigheden wordt deze verschoven naar 12 mei.
Het is de bedoeling dat we een oppottafel / sidetable
gaan maken.
Voor de minder ervaren klussers onder ons is er hulp
aanwezig.
U kunt zich opgeven t/m 15 april a.s. bij Carola Steen,
0518 411937 of via de mail, johanencarola@gmail.com
De kosten bedragen: € 25,- (inclusief materiaal en
koffie/thee).
We beginnen om 19.30 uur.
Lijkt het u leuk? Geeft u zich dan snel op, dan zien we u heel graag op 12 mei.
Commissie Malin
Afkondigingen voor de kerkdienst
Afgelopen week bleek dat er hier en daar wat onduidelijkheid bestaat over het juiste
mailadres voor de afkondigingen.
Als u iets wilt doorgeven voor de afkondigingen, dan graag dit mailadres aanhouden:
afkondigingen.pkn@gmail.com
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nieuws van de restauratiecommissie:
De potgrondactie heeft € 1068.00 opgebracht.
Verkopers en kopers van harte bedankt.
zaterdag 13 mei: ophalen"rommel"
Vanaf 9.30 uur komen we bij u langs om bruikbare spullen voor de rommelmarkt op te
halen. Voor de "buitengebieden" geldt dat u kunt bellen met Sara Metzlar telefoon
412261 en Durk Teitsma 411724. U kunt om diversen redenen geen buis tv's,
koelkasten, matrassen, wastafels en grote bergmeubels aan ons meegeven.
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zaterdag 20 mei Rommelmarkt in de loods van Lucas van der Beek. Van 9.00 -12.00 uur
bent u van harte welkom.
zaterdag 18 november Boekenmarkt in de Liudger Tsjerke.
Iedere dinsdag
Van 14.30 tot 16.30 uur verkoop 2e hands boeken, pennen en kaarten in lokaal 3 van
de Liudgertsjerke.
DE punten en zegels kunt u inleveren bij de fam. Frietema, Gerbrandastraat 4.
In de oneven weken: Handwerken.
In de even weken: Kaarten maken.
Van de Paascommissie
Op Eerste Paasdag, 16 april is er om 08.15 uur een paasontbijt in de Liudgertsjerke.
U kunt zich opgeven tot donderdag 13 april bij Hylkje Steen-de Groot,
e-mail: hhsteengroot@hetnet.nl,
telefoonnummer 0518 412003.
We bin los!!!
Op tongersdei 30 maart hawwe wy de earste
byienkomst hân mei alle dielnimmers én
belangstellenden foar de musical ‘Op syk nei Judas’……
Wat in protte minsken ha sich oanmeld om mei te
dwaan, geweldich! Der is ferteld oer de tariedingen
foarôf oan dizze ôftrap. Eltsenien moast in pear
antwurden jaan op in pear fragen oer Judas en Binne
fertelde hoe ot de skriuwers, Gerard van Amstel &
Gerard van Midden, harren syktocht nei Judas gien
wie.
Dernei moasten we allegear yn aksje komme; we
krigen opdrachten troch yn in ferhaal.
Rinne, hiel hurd rinne, in ysco ite, rinne yn de woestyn, in trein foarmje…..it joech in
protte wille mei san grutte groep!
Nei it skoft naam Johan, de dirigint fan it koar, it oer en mochten we lekker sjonge.
Mei elkoar ‘You raise me up’ sjonge, in koart ny ferske leare, it gie allegear fansels.
Doe krieg eltsenien in stikje fan in ferske út de musical; stimmen waarden ferdielt yn
bas, tenor, alt en sopraan en doe gie it oan. Allegear earst de stimmen apart oefenje
en dernei by elkoar…..wauw, dat hearde geweldich! Dat belooft wat……
Nye wike gean de sjongrepetysjes los, op tongersdei 6 april om 19.30 oere yn de
Liudger tsjerke.
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Wa’t noch sin hat om mei te dwaan mei it koar, dat kin noch! Jou it efkes troch en
kom mar del! It mailadres is; musicaljudas@outlook.com
Fansels hâlde wy jim op de hichte fia dit tsjerkeblêd of Facebook!
In waarme musicalgroetnis,
Anneke, Binne, Johan & Hillie

Fryske Fakansje Wike yn 'Nieuw Hydepark/Roosevelthuis'
Ruim 40 jaar worden er vakantieweken in 'Nieuw Hydepark/Roosevelthuis' in Doorn
georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg
nodig hebben uit Friesland.
Dit jaar is deze vakantie in de week van 9 - 16 september.
Het gaat dus om mensen met een beperking, die wij de mogelijkheid bieden om een
week met vakantie te gaan in een Friese sfeer.
Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor
de huisgenoot. Er zijn allerlei voorzieningen in het huis aanwezig om de gasten te
kunnen verzorgen, zoals hoog- en laagbedden, tilliften, douchestoelen, rolstoelen, etc.
Het nieuwe huis heeft meer tweepersoonskamers. Daarom kunnen nu ook echtparen
mee, waarvan één van beide hulp nodig heeft.
In de week kunnen plm 40 gasten mee die door een team van help(st)ers worden
begeleid, waaronder verpleegkundigen. Ook gaat een predikant mee, die 's
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zondagsmorgens in de kerkdienst voorgaat. Donderdagmorgen is er ook een dienst
met Heilig Avondmaal. Verder is er overdag de mogelijkheid om met de help(st)er te
winkelen of een rondrit in de omgeving met een busje te maken.
Daarnaast wordt er in de week een aantal activiteiten georganiseerd, zoals het
bezoeken van een museum, een dierentuin, enz.
Het gebouw staat in de bossen op het terrein van Hydepark, waar ook met rolstoelen
heerlijk gewandeld kan worden.
Op de avonden wordt er een recreatieprogramma aangeboden.
De kosten van de week bedragen € 750 per persoon.
Hebt u belangstelling voor deze vakantieweek dan kunt u zich aanmelden via onze
diaconie. De aanmelding moet uiterlijk 10 mei binnen zijn.
Anneke Jager (annajager60@gmail.com of 0518-411887)
De badhanddoekenactie voor Tâmpa en Malin.
Een spontane actie die uitgelopen is op een groot succes. We hebben in totaal 102
handdoeken en washandjes gekregen waarvoor heel hartelijk dank. In de maand mei
nemen we de helft mee en in augustus de rest. Ook de dames die lapjes gebreid
hebben èn de dames die ze aan elkaar gezet hebben tot dekens, willen we hartelijk
dankzeggen. We hebben een tiental lapjesdekens die we ook verdeeld meenemen
over mei en augustus. Deze dekens zijn daar geliefd. Ook veel dank aan de
sokkenbreisters.
Rigt Wiersma
Het Joodse dijkje en de Joodse Tille te Hegebeintum.
In de Bijbel lezen wij over het volk Israël. De staat Israël is voortdurend in het nieuws.
In de verkiezingsretoriek van de afgelopen maanden kwamen de Joods- Christelijke
wortels van onze cultuur vaak ter sprake.
Onze catechisatiegroepen brachten een bezoek aan de synagoge in Groningen
waarover Doutsen Jellema in het vorige Underweis
een mooi verslag schreef. Met andere woorden
Israel en de Joden komen dagelijks voorbij en we
lezen er veel over. Van een Joodse gemeenschap in
Ferwert is echter geen sprake. Het lijkt echter wel
dat deze in de 17e eeuw hier geweest is .
Vorige herfst kreeg ik via “Ferwert on line” van
twee heren uit het Nijmeegse, een heer met een
Nederlandse- en een heer met een Joodse naam,
een verzoek om een verklaring van de namen Het
Joodse dijkje en de Joodse Tille. En waarom dat
brugje over de vaart daar zo midden in die
weilanden lag ?
Een stukje kaart van Eekhof (1849/1859) waarop
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Het Joodse dijkje en voormalige Joodse Tille op vermeld zijn. Ook de perceelsnaam
Brandenburg is vermeld.
Het Joodse dijkje ligt vanaf Ferwert richting Hegebeintum ,direct na de vaste brug (op
het kaartje genoemd Nieuwe Pijp) rechts langs de vaart. In het midden was in de 17e
eeuw een houten brugje, een tille. Hoewel in die tijd het vervoer van goederen en
mensen veelal via het water, via de vaarten dus ging, werd er ook veel gelopen. Het
dijkje vanaf Hegebeintum zal oorspronkelijk het looppad geweest zijn naar klooster
Foswert waarbij men halverwege via de Tille de vaart overstak.
Mikwe. Gezien de namen Joodse Tille en Joodse dijkje moeten daar dus Joden
gebivakkeerd hebben, bovendien was de informatie van de heren, dat niet ver van de
voormalige Tille, bij een opgraving een “mikwe “ gevonden zou zijn, een Joods ritueel
bad . De vragers bleken goed op de hoogte van de geschiedenis van de Joden in
Europa. Na een uitgebreide mailwisseling werd verondersteld dat er een kampement
gevluchte Joden uit het Duitse Rijnland geweest moet zijn. Dit waren de z.g.
Askjinazische Joden die inde 17e eeuw, na het jaar 1648 te maken kregen met
antisemitisme en gedwongen werden te vertrekken. Sefardische joden zullen het niet
geweest zijn daar deze uit Portugal kwamen en die zich toen meer in het Zuiden en
Westen van de Nederlanden vestigden. En waarom ze daar midden in de landerijen bij
de vaart een kampement hadden ? Ik kon aangeven dat daar hooggelegen percelen
waren met wieren waarop men beter kon verblijven dan in de lager gelegen miedens.
Tevens is daar bij de vaart een perceel greidland aanwezig met de naam Brandenburg,
een naam die altijd moeilijk te verklaren was. Waarom heeft een perceel daar aan de
vaart, ver van het dorp een buitenlandse naam ? Nu lijkt het verklaard te zijn omdat
de geschiedenis aangeeft dat in de tweede helft van de 17e eeuw ook veel Joden uit
de Duitse staat Brandenburg moesten vluchten. De perceelsnaam Brandenburg was
dus in Ferwert een spotnaam in de 17e eeuw. Tevens zullen Joden achtergebleven zijn
die zich gevestigd hebben in de dorpen. Dat is waar te nemen aldus beide genoemde
heren, aan de Joodse achternamen die aangenomen werden in Ferwerderadeel in 1812:
Meijer, Dreijer, Kroes, (was Cruz) Leib en Samuels.
Johannes van Dijk maart 2017
Zondag 14 mei a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur verzorgt gospelkoor Sjir el Shaddai in
WoonzorgCentrum Foswert het programma

“IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET”
Ben jij een zwartkijker of zie je juist alles door een roze bril?
Waar is jouw focus op gericht?
Jezus leert je anders kijken naar jezelf, de mensen om je heen maar boven al naar
God.
Hij opent je ogen om te genieten van alles wat Hij gemaakt heeft.
De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.
U / jij bent van harte welkom!!
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Collecten & Giften
05-03
08-03
12-03
19-03
26-03
26-03
26-03

40-dagentijd Kerk in actie
Kerkbeheer
Malin
Kerkbeheer
Kerk in actie Voorjaars zendingsweek
Kerkbeheer
Diaconie
Jeugdraad
Kerk in actie Binnnlands diaconaat
Kerkbeheer
Bloemenfonds
Opbrengst schatkistjes
Opbrengst potgrond

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

161,75
126,50
320,50
151,10
159,00
164,15
178,96
137,07
146,80
104,55
156,85
305,30
1.068,35

Radio Middelsé
Radio Middelsé is te beluisteren via de kabel op 96.1 Mhz. via de ether op 105.3 FM
De uitzendingen beginnen om 9.30 uur.
9-04
14-04
16-04
23-04
30-04

De Hoeksteen, Hallum
mw. ds. J.G. van den Boogaard-Bongers
Goede Vrijdag 19.30 uur , Tsjerke oan ‘e Ie, Burdaard
ds. A. Bouma, Leeuwarden
Pasen, Godeharduskerk Marrum mw. ds. M.W. Mazereeeuw
Martinus, Ferwert
ds. A. Slingerland, Klundert
De Hege Stins, Stiens
ds. D. de Jong, Voorthuizen

Roosters
Bloemen bezorgen
09-04
13-04
17-04
23-04
30-04

Morgendienst
fam. Lindeboom

Middag/avonddienst
A. Hoekstra-Adema

M. Reitsma-Dijkstra
P. Tamsma
P. Braaksma-Kromkamp
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Kerkdiensten
Zondag 9-04
09.30
Ds. E. van der Veer
coll:
1. Kerk in actie
2. Kerkbeheer

St. Martinustsjerke

Donderdag 13-04 ~ Witte donderdag
19.30
Ds. E. van der Veer
Heilig Avondmaal
coll:
1. Avondmaalscollecte
2. Kerkbeheer
Vrijdag 14-04 ~ Goede vrijdag
16.00
Viering Heilig Avondmaal
19.30
Ds. E. van der Veer

Liudgertsjerke

Foswert
Liudgertsjerke

Zondag 16-04 ~ Eerste Paasdag
09.30
Ds. E. van der Veer
coll:
1. Jeugdwerk JOP
2. Orgelfonds

Liudgertsjerke

Zondag 23-04
09.30
Ds. A. Slingerland, Klundert
coll:
1. Eredienst en Kerk muziek wereldwijd
2. Kerkbeheer
Zondag 30-04
09.30
ds. E. van der Veer
Slotdienst
coll:
1. Diaconie
2. Jeugdraad

St. Martinustsjerke

Liudgertsjerke

Stie ús hert net yn’e brân, doe’t Er ûnderweis sa tsjin ús prate en ús de Skriften útlei? Lukas 24:32
e

krentmeesters

31 jaargang, 7-04 2017
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