
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

Tsjerkepaad 2017 

1 

  
 
 
 

 

 

                  

                               Sint Martinustsjerke 

Wirdum Fr 
 
In ferslach 
Op de lêste Tsjerkepaad-sneon wie der 

in frou dy’t yn de poëzy-albums – wer is 

skot yn de roas fan de Kommisje Hobby 

& Tentoanstelling! – siet te blêderjen en 

samar ynienen in hânskrift miende te 

werkennen. Se beseach it nochris goed 

en doe wist se it seker – it wie it 

hânskrift fan har mem. Dy hie in stikje 

skreaun yn it poëzy-album fan Rudi 

Wijbrandi syn mem.  

Anekdoaten 
Dyselde sneons wie der ek in frou mei 

har soan – beiden út Drachten wei. De 

frou kaam de St-Martinustsjerke yn 

achter in rollator. 

Se wie hast 

njoggentich en 

de soan wie ek 

de jongste net 

mear. Se sloegen 

in huodsje om yn 

Tsjerke, 

beseagen de grêfstiennen, it oargel en 

fansels ek de poëzy-albums.  Doe’t se 

fuort soenen, makken we noch efkes in 

praatsje. De frou, dy’t mei in krûme rêch 

op har rollator line, sei dat se yn’t 

simmerskoft har mar min achter de 

geraniums deljaan koe. Se sei: “Dan is’t 

wer saterje en dan siz ik tsjin myn soan: 

‘Sille we der noch mar twa as trije 

nimme?’”  

Efkes tocht ik dat se sneons har middeis 

yn’t kafé trochbrocht achter in glêske 

advokaat as brandewyn, mar doe gie se 

fierder: “En dan sykje we mar wer in 

pear Tsjerken op. Ik kin’t net litte.” 

 

 

Sa binne der fan eltse Tsjerkepaadmiddei 

anekdoaten te fertellen (der stiet ek noch 

ien, opskreauwn troch Arie Dol, yn de 

Op’e Hichte fan septimber). Der bart altyd 

wat ûnferwachts en moais. Foar de 

besikers, mar ek foar de gasthearen en –

frouen is it altyd wer nijsgjirrich en 

befredigjend. 

Besikersoantallen   
It is moai dat de besikersoantallen ek dit 

jier wer dik yn 

oarder wienen. 

Tsjerkepaad hat 

troch inoar goed 

30 besikers lutsen, 

338 besikers op 

alve dagen (ferline 

jier 376 en yn 

2015 298  – de jierren derfoar 

meastentiids om en de by de 220). We 

hawwe eins gjin idée wêrom’t de lêste 

trije jier de besikersoan-tallen sa omheech 

gien binne. Fansels lûke de 

tentoanstellings minsken – fan’t jier de 

poëzy-albums, ferline jier de skilderijen en 

dêrfoar de troubuordsjes (en Raoul van 

Klaveren siet gauris te  kalligrafearjen) – 

mar ek de jierren dêrfoar wie de 

Kommisje H&T al warber en liet moaie 

dingen sjen.  

Ek in protte oare  tsjerken sizze dat der 

hieltyd mear minsken nei Tsjerkepaad 
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komme wylst 

der ek hieltyd 

mear tsjerken 

meidogge. In 

kwesje fan: 

mear oanbod, 

mear fraach?  

Ut it gastenboek 
Hjirûnder noch in greep út wat minsken 

opskreauwn hawwe yn it gastenboek: 

 In moaie tsjerke en in moai 

oargel. Bedankt foar de 

gastfrijheit! 

 Met genoegen hebben wie de 

Boekjes 

bekeken, echt 

de moeite 

waard. Er 

waren nog 

bekende bij die 

we van vroeger 

konden. Het was een succes. 

 Hele interessante tentoonstelling. 

 Wat bezielde mensen toch om in 

een kerk begraven te willen 

worden. Ik zal het nooit 

begrijpen. 

 Jim hawwe it goed foarelkoar. 

 Wat een enorme gastvrije 

ontvangst in dit prachtige 

historische kerkje. We hebben 

genoten van alles wat hier te 

bewonderen is. Veel succes met 

uw gedreven vrijwilligers. 

 In het buitenland bezoek 

ik altijd kerken en in 

Nederland bijna nooit. 

Dus nu op de fiets door 

Fryslân en “pareltjes” 

ontdekken! 

 Wat in moai tsjerkje; 

prachtich oargel ek. De 

poëzy-albums binne 

skitterend. ‘K haw se 

allegear efkes trochsjoen.   

 Fantastisch dat Jan-Henk 

mocht spelen. Hele mooie kerk. 

 Wenje al 40 jier yn’e omkriten en 

bin der einliks ta kaam ris yn 

dizze tsjerke te sjen. De muoite 

mear as wurdich! De poëzy-albums 

binne ek in aardichheit! 

 Ha even in blomke by heit en mem 

op’t tsjerkhôf brocht en sjoch efkes 

troch de tsjerkedoar. Haw hjir 

safolle omslein. Lûkt altyd. 

 Wat een bijzondere kerk met 

prachtige grafzerken!   

 Yndrukwekkend, wat in 

grutte tsjerke en moai 

oargel. En wy wâdzje no 

samar oer dy foarname 

minsken hinne... 

Yn’t gastenboek kinne je ek sjen dat de 

minsken oeral weikomme. Guon út de 

direkte omjouwing. In protte út Fryslân, 

mar ek fan fierder wei; Parys, Hillegom, 

Driebergen, Schiedam, ensfh.   

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tsjerkepaad 2018  
Tsjerkepaad is der takom jier wer! En we 

binne benijd wat foar tentoanstelling de 

H&T kommisje dan útstalt. Yn de krante 

lêsde ik: “We hebben zoveel ideeën, we 

kunnen er niet aan voldoen.” It wurdt dus 

fêst wer nijsgjirrich. 

Hâns Romkema  nammers de Tsjerkepaad 

frijwilligers. 

 


