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Volgende nummer van Nijsberichten zel bie leven en wel-wezen in 
oktober 2017 weer oetkommen. as ie wat te melden hebben:  
Wie loaten ons leesders geern aan t woord! 
joen reactie noar redactieadres: vrieskwb@gmail.com
as t even kin veur 20 september 2017.



eerste Woord

ooit begunde t joar op 1 meert. Dat kin je nog heuren ien o.a. september 
(sept = 7) en december (vgl. decameter, decimeter, decem = 10).  
meertmoand is van olds veurjoarmoand, n nije lente, n nij geluud.  
Wie hopen ook op n nije lente veur ons grunneger toal, moand van 
meert is dialectmoand. Liudgerstichten is present op Dag van  
grunneger Toal op 18den meert. 
Dij dag kin we ons nije flyer oetlangen.
Wat ooit begunde as Biebelvertoalwedstried en loater omzet wer ien 
Biebelvertoalslag wordt van t joar veur t eerst 'Liudgerfestival'.
Deur t overlieden van Kor Dijkstra was der n vacature ien t bestuur van 
Liudgerstichten. gelukkeg kon dij vlöt weer vuld worden ien persoon 
van Koos Wiersma, börgmeester van De marne, mor òfkomsteg van  
t Westerketaair.
ons nije webstek is ien de lucht.
Veur ankom joar wil we 'Dag & Deur 2' oetgeven, t vervolg op t dag-
bouk dat ien 2012 t licht zag. Der dut weer n keur van schrievers mit.

JaNka rubINGh

janka rubingh dij laank ien t bestuur van Liudgerstichten zat, dee leste 
joaren redactie van nijsberichten. Zai verzoamelde nijs, zai zette grun-
neger dainsten op n rieg en dij kwamen din op achterkaant van t kraanje.
Ze onderhil ons webstek, doar zette zai grunneger dainsten ook op.
Zai het vörm geven aan dagbouk Dag & Deur van 2012. en ook omslag 
is van heur haand. Ze zat ook ien redactie van Dag & Deur.
janka is lid worden van beriemenskemizzie. Vörm dij zai gaf aan Dag & 
Deur van 2012 mag bruukt worden veur Dag & Deur 2.  
en janka zel omslag weer moaken.
Zai treedt terug, mor ze blift ook. en doar bin we blied mit.

Klaas Pieterman
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LIudGerfestIVaL op zuNdaG 14 meI 2017

Lu binnen nuigd om n gedicht, n verhoal of zuks wat van max 500 
woorden te schrieven over (t biebels woord/thema) 'LICHT'.
t Liudgerfestival wordt op zundag 14 maai holden ien Dörpskerk,  
Kerkstroat 12 op De maiden [meeden]  
elk kin n aigen geschreven verhoal of gedicht veurdroagen  
(of veur-droagen loaten) of n laid zingen over t 'LICHT'. 
t Zol mooi weden as zuks baauwd is op n Biebeltekst.
Der wordt optreden deur de dichters janka rubingh en Willem Tjebbe 
oostenbrink en deur zanger gert Sennema.
We begunnen op 14 mei om 15.00 uur, kerkdeur is lös om 14.00 uur en 
de middag wordt om 17.00 uur òfsloten met n körte vesper.

Veur n vrijwillege bijdroage stait n collectebus bie kerkdeur.
Veur vroagen: kg.pieterman@wxs.nl / tonko.ufkes@gmail.com

Klaas Pieterman

NIJ Webstek

menneg leesder het t aal laank zain, Liudgerstichten het n nije webstek. 
je komen der nog aingoal terecht op zulfde menaair www.liudger.org
net as aaid kin je ien Biebel lezen en der oet kopieeren. Psaalms en 
gezangen stonnen der op. nije laiden stonnen onder: oetgoaven. 
Liudgerstichten het n grunneger dainstbouk, teksten veur gebruuk ien 
hoes en kerk. Dij staait nou ook ien zien gehail op webstek, dat elk der 
gebruuk van moaken kin.

Klaas Pieterman

heLeeN VaN de tuIN eN NIJe fLyer VaN LIudGerstIchteN

Zoas ie ook lezen kinnen ien n aandere biedroage van mie aan dit blad, 
is der n nije flyer drukt veur promotie van Liudgerstichten.
Heleen van der Tuin het ons permizzie geven om ain van heur schilde-
rijen van t grunneger landschop doar veur te bruken. (kiek ook mor ais 
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op www.heleenvdtuin.nl) Dat wie heur door slim dankboar veur binnen 
huft gain noadere toulichten ducht mie. Heleen in ik troffen n kander op 
cursus grunnegers ien Stad woar wie baaide aan dailnamen. Heleen was 
mit n poar aander cursisten slim benijd hou of t der tou ging ien n grun-
neger dainst. 
Zodounde kwamen ze der mit n kander op of ien Westerbrouk. 
Heleen het heur ervoarens van dij dainst oetdrukt ien dizze woorden:

domie
hoog boven op kansel
t olde heufd
verlicht en blinde ogen 
holden noar hemel
vingers tastend over
brailleverhoal uut
t olde testament
in grunneger toal
smaal staail trappie
har ie opklommen motten
olderling ston kloar
moar t was nait neudig
hom opvangen te motten
zucht gong deur 
gemainte en zo
begun domie te
tasten en te bloaderen
inzien braillebiebel
t olde testament
over ester wer
veurlezen en lering
uuttrokken
en noamens Heer
werden we zegend
en zongen
halleluja

Klaas de Vries



6

NoG eVeN Wat zoakeN op rIeG

nou janka stopt as redacteur van nijsberichten blift Corrie Dijksterhuis 
over als redacteur. Kopij veur t noajaarsnummer van nijsberichten kin 
ienstuurd worden noar siktoares Klaas de Vries. gelukkeg wil marten 
van Dijken soamenstellen doun en t weer noar eddy Visser sturen dij 
veur druk en verspraaiden zörgt. 
grunneger dainsten kinnen aanmeld worden bie Dirk Boddeus: 
dirkboddeus@home.nl en ook bie mie vrieskwb@gmail.com  
Dirk zörgt der veur dat t ien kranten en zo komt en ik zet t op webstek.
Veurzitter repte al even over webstek. Wie kinnen sinds kort n aantal 
dingen zulf aanpassen op site van Liudgerstichten. Veurzitter krigt der 
n collumn op en wie kinnen der ook nijs op zetten. t Is ook lukt om 
langspeulploat gods laifde het gain ènd of swet, dij ien 1979 opnomen 
is in Faarmsummer kerk op website te kriegen zodat dij te belustern is. 
meschain n schiere tip veur as ie femilie of kennissen over vèr himmen 
en zo. Ie redden joe vast wel weer mit t ain en t aander.

Klaas de Vries (siktoares)

NooIt mIsmoudeG WorreN

nooit mismoudeg worren 
aalweg wieder aarbaiden
al liekt t ook net
of t dwaars tegen stroom ien gait
Wie hemmen t goie ien haanden
Stief vast hoalen blieven
nooit lös loaten!
 
Dat waren om en bie leste woorden van domie graddie meijer ien 
Kerstnachtdainst 2016 ien oostum. Woorden, dij mie ien t gemoud 
roakten en toun k heur noa oafloop van dainst der noar vroug zee zai 
dat dit woorden van heur pa, Haarm meijer waren. t Is n eerbetoon aan 
mien pa, zo zee zai. n Schier veurbeeld hou elke generoatsie wieder 
baauwt op scholders van t veurgeslacht.

Corrie Dijksterhuis



NIJe beGuNsteGers

op leste bestuursvergoadern van Liudergerstichten ien 2016 dee  
puuholder verslag van t teruglopen van t aantal begunstegers en doarmit 
uteroard ook van ienkomsten en betrokkenhaid. nou bleek t nait zo te 
wezen dat wie aarmlastig binnen, mor regaairn is veuroetzain. Wie hem-
men ienmiddels n nije flyer drukken loaten dij oetdaaild worden kin bie 
evenementen en bie grunneger dainsten en zo wat meer. t aanmelden 
kin via website, mor ook via n nij aanmeldformulier dij ie vienden kin-
nen op website en wie hemmen der ook ain bie doan ien dizze nijsbe-
richten. Wie willen ook joe geern ienschoakeln om begunstigers te 
waarven, want wie kinnen uteroard nait overal zulf bie wezen. Denk 
hier ais aan as der ien joen omgeven bieveurbeeld n grunneger dainst 
holden wordt, of kiek ais even ien joen omgeven wel of ie persoonlek 
even benoadern kinnen. Van man tot man gaait t voak t beste. Der bin-
nen ien pervinzie twij deuzen mit promotiematerioal dij bruukt worden 
kinnen bie grunneger dainsten en zo wat. ain doarvan staait bie mie 
en aander bie domie marten de Vries van vrijgemoakte kerk ien Beem. 
Ie kinnen kontakt mit ain van ons opnemen as ie dij deus geern bruken 
willen bie n activiteit bie joe ien de buurt. Wie kinnen din ofsproaken 
moaken hou t spul op stee komt en zo wat. 
email: domie de Vries: mail@mdvvdm.nl 
email siktoares: vrieskwb@gmail.com 
alvast bedankt veur joen ienzet! Wie reken op joe.

Klaas de Vries (siktoares)

NIJs VaN berIemeNskemIzzIe

Wie binnen al weer verschaaiden moal aan scrip wèst mit beriemens-
kemizzie. Wie zetten aalmoal n aangeven laid om in t grunnegs en goan 
din biemekoar zitten en moaken der wat moois van.
mooi waark man...
k Hoop dat ie weer rakt worden deur teksten in joen aigen toal.

Janka Rubingh 
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LB 569
1. Dou Jezus wos: zo wied is t komen
om deur komende nacht te goan,
het Hai een lapke linnen nomen
en woater in een wasbak doan.

2. Stil swiegend gaf hai ons geboaren
en kwam dou vout veur vout vlakbie,
het was of t woater wuir geboren,
t stört zich omdeel en rainegt mie.

3. Zo is ons Heer in n knecht verworden
en is tot aan de bodem goan
om ons mit zachthaid te omgorden,
Hai dut ons zien schoamelhaid aan.  
 
4. Heer van mien haart, Ie binnen komen
de nacht deur noar joen grode dag,
ik heb in ainvoud tot mie nomen
dat ik Joe doarin volgen mag.

LB 570
1. Dou Jezus bidden doan har,
het bidden in de hof,
dou lagen doar zien leerlingen
te sloapen in het stof.

2. Zai zollen mit hom woaken
mor wakker was gain ain,
ze kwamen noar Getsemane,
moar luiten Hom allain.

3. Heur ogen gingen open,
heur ogen gingen tou,
ze wollen Jezus achternoa,
moar dat was nait te doun. 
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4. En Jezus ging wat wieder,
wat wieder in de nacht.
Doar pruit E mit zien Voader en
verkreeg E nije kracht.

LB 571
1. In stille nacht holdt Hai de wacht
as ale aandern sloapen.
Ons ogen swoar en haarten muid,
zo heb wie Hom verloaten.

2. Woarom blift nait het lèste laid
in onze haarten leven?
De lofzang klonk, moar is verstomd.
De dood het ons omgeven.

3. Een beker vol van zuide wien
het Hai dou mit ons dronken.
En n bitter glas vol ainzoamhaid
dat heb wie aan hòm schonken.

4. In stille nacht het Hai volbrocht
de deurtocht veur ons leven.
De nije mörgen van Gods traauw
het Hai nou aan òns geven.

5. Tot aan het allerlèste tou
zel ik zien wachtwoord heuren:
Woak din en bid! Zo blift Hai mie
en ik Hom tou beheuren.
Janka Rubingh 569, 570, 571

LB992
Wat vragt de Heer nog aans van ons
as dat wie recht doun ien laifde
en nedreg goan mit god.
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Wat vragt de oarde meer van ons
as het verzörgen, bewoaren
van t leven dat god geft.

Wat vroagen mensen meer van ons
as dat wij breken en delen
noar t veurbeeld van de Heer.

Kom, zing mit ons het lied van god
van recht en traauw aan eerde.
Bewoard wordt aal wat leeft.
Tonko ufkes

LB993 

1. mit mekoar op oarde,
dat beloofde laand, 
god zel ons bewoaren,
want Hai holdt in stand

1. ales wat Hai moakt het
mit zien kloare stem.
Hai zel nait verloaten
aal wat heurt bie Hem.

3. t Westen en het oosten,
veur- en noageslacht,
om zien noam te troosten 
binnen dij bedocht;

4. om zien noam te priezen
gaf Hai zun en moan,
wiezen en onwiezen
gunt Hai ain bestoan.

5. Israël, egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en daipte,
ales zegent Hem,

6. want Hai zel verainen
wat vijandeg is,
nije noamen nuimen
veur een old gemis.

7. Kerk en wereld soamen,
vastelaand en zee,
wordt ja joa en oamen,
ja uut joa en nee.

janka rubingh
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NIJs VaN puuthoLder

Ien dizze nijsberichten staait wat sinterij betreft, stand van zoaken hou 
wie der veur stoan. Ie kinnen zain hou oflopen joar ontvangsten en las-
ten schier ien evenwicht bleven binnen, mit deur opbrengsten van col-
lectes van grunneger dainsten ien provinzie, woar wie blied mit bennen. 
ook ben wie blied dat de mainste as begunsteger joen joarlekse biedroa-
ge ook betoald hebben. 
Wie hebben n nije webstee installeerd en bennen der mit bezeg doar nog 
meer op te zetten woar maiste mensen boat bie hebben kennen. We ben-
nen joe as Stichten dankboar dat ien dainsten collectepuut ien verschaid-
en kerken rondgoan is veur Liudgerstichten, stief bedankt doarveur. We 
bennen dit joar ook weer bezeg veur n nij dagbouk, dagboukschrievers 
binnen al weer aanschreven. as leste nog even herinneren dat as joe wat 
te vieren hebben of wat weggeven willen aan n goud doul dat bedrag 
òftrekken kennen bie joen belastingaangifte, wie ons aanbevelen hollen. 
Biedroage aan Stichten kin je overmoaken op: nL48IngB 0003184345 
Liudgerstichten, Zuudhörn. alvast stief bedankt! 

aander adres kregen? Willen ie dit deurgeven aan de puutholder:
eddy Visser, galjoen 16, 9801 mZ  Zuudhörn.
e-mail: e.visser41@hetnet.nl

Puutholder Eddy Visser

fINaNcIeeL oVerzIcht 2016

baten  Lasten  
Begunstigers 1.843 Kosten grunneger dainsten 419
opbrengst diensten 1.152 Kosten nijsberichten 780
opbrengst vertoaldag 49 Kosten vertaalwedstrijd 10
rente 12  Computerkosten 206 
Vrijval reserve Website 1.000 Kantoorkosten 175
Vrijval reserve Psaalms 800 reiskosten 21
  gift evang. Luth. gem. 150
resultaat negatief 174 Kosten Website 2130
   Kosten bank 139
   Dotatie reserve Dagbouk 1.000
 5.030  5.030



GruNNeGer daINsteN
2017
05 - 03  09.30 uur  Semsstroatkerk Knoal  (domie e.j. Struif)
12 - 03  10.00 uur  Kerk van Taizen  (domie e.j. Struif)
19 - 03  14:30 uur  martyriakerk - 9781 CH Beem  (domie marten de Vries) 
26 - 03  14:30 uur  Vrijg. kerk middelsom (domie marten de Vries)
26 - 03  16:30 uur  Vrijg. kerk Haarstee  (domie marten de Vries)

09 - 04 19:00 uur  gKv, Tolberterstraat, Leek  (domie Sietse de Vries) 
14 - 04  19:30 uur  goede vrijdag Vrijg. kerk Lains  (domie marten de Vries) 
30 - 04 11.00 uur.  grode Kerk van Drachten  (domie T.j. oldenhuis)
30 - 04 19:00 uur  Kerk van Westerbrouk (domie T.K. van eerden)  
 
14 - 05  09.30 uur  Kerk van nij Schanze  (domie e.j. Struif)
21 - 05  19.00 uur  Kerk van Kraiwerd  (ds J.F. en T.J. oldenhuis)
28 - 05  19.00 uur  Kerk van Dörkwerd  (domie T.j. oldenhuis)

18 - 06 09.30 uur Kerk van Huizinge  (domie e.j. Struif) 

06 - 08 09:30 uur  Kerk van Laains  (domie e.j. Struif)  
 
10 - 09  19.00 uur  grode kerk oethoezen (domie marten de Vries)
17 - 09 19:00 uur  Kloosterkapel van Sibrandahuis (domie e.j. Struif)   
  bie Dokkum  
24 - 09 19:00 uur  Kerk van Westerbrouk  (domie e.j. Struif)   
24 - 09 19:00 uur  gKv, Tolberterstraat, Leek  (domie T. j. oldenhuis)  
 
08 - 10 19:00 uur  Kerk van Dörkwerd (domie T.j. oldenhuis)   
  
05 - 11 09:30 uur  Wedderwegkerk ol Pekel  (domie e.j. Struif)   
12 - 11 09:30 uur  martyriakerk - 9781 CH Beem (domie marten de Vries)  
12 - 11 14:30 uur  Kerk Tuinbouwstr 3, (domie marten de Vries)  
  9919 HH Loppersum   

Hol kranten, kerkbodes en internet (www.liudger.org) veuraal  
in de goaten: Der kommen aal doag nog nije dainsten bie!
op Webstek vinnen ie ook ale biezunderheden en postcodes. 


