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Wirdum Fr e.o. 
Zondag 12 oktober 2014 

In tsjinst fan ferbining en underfining mei it boerenlibben. 

Hâlden op ‘e pleats fan de famylje Jongbloed, Bredyk 28 
Dienst van de voorbereiding 
Deze dienst werd georganiseerd door leden 
van het Praethuys en een aantal boeren en 
boerinnen. Dit omdat boeren prominent in onze 

gemeente zijn 
vertegenwoordigd maar 
wat weten burgers 
eigenlijk nog over het 
boerenleven?   
De ‘dienst van 
voorbereiding’ begon 
vroeg en was 

omvangrijk. Vooral 
omdat dit nog nooit was 
vertoond in Wirdum. We 
kennen de tuindiensten 
maar een 
boerderijdienst was een 
primeur. Alhoewel, een 
primeur… Minne 
Hoekstra, onze 
streekhistoricus was 
erachter gekomen dat 
tweehonderd jaar 
geleden een eerdere 
arbeider van deze 
boerderij elders ook al 
eens ruimte voor zoiets 
beschikbaar had gesteld   

 
Vooraf aan de 
dienst was er 
koffie met 
boerencake, 
gebakken door de 
boerin en de 
boerendochters.   

 
De boererij werd al vast verkend.  

 
Ouderling van dienst was heel 
toepasselijk: Gjalt Lindeboom, 
boer. Hij heette ons allen van 
harte welkom. Waarna we 
zongen het lied ‘Heer, hoe zijt gij 
aanwezig en hoe onzegbaar ons 
nabij’. Ook op de boerderij.   
 
Gebeden 
Na het stille gebed zingen we 
een lied dat ook de kinderen uit 

volle borst 
met ons 
mee-
zongen: 
‘Dank U 
voor deze 
nieuwe 
morgen, 
dank U 
voor deze 
nieuwe 
dag’ 
 

Korte inleiding op de dienst 
Omdat deze dienst zo anders was 
dan andere diensten vertelde ds. 
W. de Boer kort over het proces 
vooraf aan deze dienst. Hoe het 
wilde idee van het Praethuys werd 
gewogen door de kerkenraad en 
het positieve advies dat werd 
gegeven. Hoe bijzonder het was 
om aan de boerenkeukentafel met 
elkaar de dienst voor te bereiden. 
En hoe er na het eerste keuken-
tafel gesprek een onder-werp 
uitrolde namelijk: Welke spanning 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

12 oktober 2014 

2 

zit er tegenwoordig tussen boeren en burgers? 
Lezingen: 
Ds. de Boer leest vijf bijbelteksten voor die met 
de schepping en het omgaan van de mens met 
deze schepping gaan. Ze licht ze kort toe in 
verband met het deelonderwerp. 
1. Maleachi 3:20: Kalverstal 
2. Filippenzen 1: 9 t/m 11: Loopstal 
3. Genesis 9: 1 t/m 3a: Tanklokaal 
4. Genesis 1: 26: Wagenschuur  
5. Prediker 3:1 o/m 4: Keuken 
 
Overdenking 

In plaats van 
een preek ging 
de gemeente in 
vijf groepen 
uiteen. Een 
ieder had 
vooraf een 
voorwerp 
gekregen en op 
basis van die 
voorwerpen 
werden 
verschillende 
thema’s belicht 
door de 
meewerkende 
boeren en 

boerinnen. Mede 
aan de hand van 
verschillende 
bijbelteksten die 
iets met het 
onderwerp te 
maken hadden. De 
boeren en 
boerinnen gingen 
vervolgens elk met 
meer dan vijftien 
mensen naar een 
plek op de boerderij 
om daar met elkaar 
te praten over 
bijvoorbeeld: 
Mediagekte rondom 

diergezondheid en 
voedselveiligheid en wat nu goed 
rentmeesterschap is. Over 

bijvoorbeeld de 
verschillen in 
tijdsbeleving 
tussen boeren die 
nog leven volgens 
het ritme van de 
natuur en burgers 
die daar geen 
weet meer van 
hebben. Over de 
schepping en hoe de 
boer daar mee omgaat. 
Maar ook over heel 
praktische zaken als 
oormerken en voeren.   
Na een kwartier werden 
we allen weer de stal ingehaald door Elizabeth 
die met de 
bixemmer 
schudde.  
De kinderen 
hadden een eigen 
programma. Zij 
hebben, na een 
verhaal, een 

uitgebreide rondleiding 
op de boerderij gehad. 
 
Samen met de dominee 
werd verteld wat er in de 
groepen besproken was.  
  

Dienst van het 
Delen 
De bloemen gaan 
naar de heer 
Gerrit Zandberg, 
Legedyk. 
 
1e Collecte:  
Diaconie. 
2e Collecte:  
Kerkelijk werk 
 
 

Dankgebed- 
voorbeden- 
stil gebed.   
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Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: Ubi Caritas: As der 
freonskip is en leafde, dan is God by ús.   

 

Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer. Wij zingen dit allen door 
middel van het lied 
 
De frede fan de greiden wês oer dy., 
de frede fan mar en lân, 
de frede fan é loften wês oer dy, 
de frede fan waad en strân. 
Djippe frede mei komme oer dy. 
Mei Gods frede no groeie yn dy. 
 
 

Medewerkers 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Namens het Praethuys, Zendings- en missionaire 
commissie, zondagsschool: Geartsje van der Meer, 
Elizabeth Vogelzang, Klaaske de Boer, Henny Holwerda. 
De boeren en boerinnen: Folkert en Betty Jongbloed, 
Tjitte Talsma, Fokje Leistra, Gjalt Lindeboom 
De muziekgroep o.l.v. Klaske Deinum 
Bloemen: Groep bloemschiksters 
Ouderling van dienst: Gjalt Lindeboom 
2e ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen: Hinke Meindertsma, Alie Kalsbeek 
Historische uitleg: Minne Hoekstra 
GvdM 

 
 
 
Tijdens deze dienst werd live verslag gedaan via het 
twitteraccount @kerkinwirdum  
 
 
 
Op de volgende pagina volgt nog een uitleg over de 
bijzonder plaats waar deze godsdienstoefening werd 
gehouden.  
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Tafal? 

Wie it tafal dat ‘It Praethuys’ Folkert 

en Betty fregen om yn harren pleats 

tsjinst te hâlden?  

Krekt!  yn die pleats wêr’t de lettere 

âlderling fan Bitgum Hette Piers 

Hettema op tolve maaie 1816 yn 

tsjinst kaam,  bij een grote boer, Jan 

Durks Valkema! 

De selde Hettema dy’t jierren letter 

stikem gelegheid ta preekjen yn syn 

skuorre joech. 

De Hettema dy’t fûl tsjin wie op it 

ynintsjen tsjin kowepokken, dy’t fel 

tsjin it sjongen fan Gesangen wie. 

Dizze Hettema troude mei in dochter 

fan Doeke Wiegers Hellema en troch 

die syn bemiddeling waard er boer 

op in pleats yn ‘e Hallumermieden, 

dat wie op 12 maaie 1829. 

It wie yn die dagen dat in protte 

minsken harren losmakken fan de 

Steatstsjerke dy’t mei alle mooglike 

middels de ôffalligen it leven soer 

makke. De “Tsjerke” tsjinsten 

wurden doe faak need twongen 

stikem holden yn huzen en skuorren. 

It wie yn ‘e tiid fan Ds. Kok fan 

Ulrum en fan ds. Van Velzen.  

Hettema  waard doe ris frege of ‘t 

der yn syn pleats in tsjinst plak fine 

en hoewol mei ‘angst en beven, 

stimde er ta.  

Ta syn blydskip streamden die 

tongersdeitejûn sa folle folk ta, dat 

der nei gissing  wol seishûndert 

tahearders wine. 

Der wie ek in jonge dy’t net wêze 

woe dat er ek taharker wie, die klom 

stikem boppe op in heafak en hearde 

sa de preek, dat makke san yndruk 

op him dat ek in folgeling waard.  

Op tolve maaie 1843 ferhuzet 

Hettema nochris, no nei St. 

Annaparochie omdat de lânhearre 

Lettinga sels, op de troch it  goede 

behear fan Hettema tige ferbettere 

pleats, buorkje woe. 

Hettema wurdt hjir lidmaat fan de 

tsjerke fan Bitgum en waard al gou ta 

âlderling beneamd. Hy hat syn 

neiteam in tige lêsbere boek neilitten, 

nammentlik  
 

NAGEDACHTENIS 
En 

LEVENSERVARINGEN 
BESCHREVEN DOOR WIJLEN 

H.  P.  HETTEMA 
 

 
 

 
 

 
 
  

 


