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EERSTE WOORD 

Ien volgorde van t kerkelk joar haiten wonsdag, vrijdag en zotterdag noa 
14 september Quatertemperdoagen. Van oorsprong holden ze verband 
mit oogst. Ien Protestantse joarorde gaait Dankstond veur t gewas terug 
op dizze doagen.  
Op Jeudse kelender vaalt Nijjoarsdag op 21/22 september. 
Aal dij doagen valen ien tied van t joar dat doagen ongeveer net zo laank 
duren as nachten. En t wordt vanzulf haarst. Bloaren aan bomen 
verkleuren noar geel en broen en rood. Tied veur Nijsberichten. 
Liudgerstichten geft weer n dagbouk 'Dag & Deur' oet. Prezentoatsie is op 
4 november om 14.00 uur ien Hervormde kerk van Zuudhörn. Eerste 
exemploar wordt aanboden aan börgmeester Koos Wiersma, bestuurslid 
van Liudgerstichten. Gert Sennema, zanger-tekstschriever, zörgt veur zang 
en meziek.  
Dag & Deur 2018 is doar ook te koop. t Dagbouk is specioal schreven veur 
2018, mit zun- en feestdoagen. Ditmoal ook Jeudse feestdoagen mit 
overwegens van prof. dr. W.J. van Bekkum, hoogleroar Hebreeuws ien 
Stad. 
Weest aaltemoal welkom. 
Lös ien dizze Nijsberichten tref ie meugelkhaid om joen bestellen eerder te 
doun, via boukhandel of bie oetgever Profiel ien Beem. 

Verder stelt ien dizze Nijsberichten ons nij bestuurslid Koos Wiersma 
homzulf veur. 
Ie vienden n verslag over t oflopen Liudgerfestival en vanzulf krieg je n 
overzicht van Grunneger dainsten. 
Ien aals gevaal van haarten welkom ien kerstnachtdainst ien Oostum 
snaachts om 24.00 uur.  
Aan dizze dainst waarken mit: meziekkorps Excelsior oet Bavvelt en Gert 
Sennema mit kerstlaiden en zangteksten van homzulf. Ik zel t verhoal van t 
ezeltje vertellen.  

Klaas Pieterman 
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IN MEMORIAM 

Rembertus Niklaas Willemsen 
30 juli 1921 - 22 juli 2017 

Rembertus Willemsen is geboren ien Woltersum. Zien waarksoame levent 
was e woonachteg ien Slochter. Hai was ambtenoar op t gemaintehoes 
doar. Hai was n laifhebber van Grunneger toal, dee mit aan kursus 
Biebelvertoalen van Liudgerstichten. Doarnoa dee e mit ien waarkploug 
van drs. Ph. Roorda dij Jozua vertoalde, en vervolgens II Samuël, II 
Keunenks, Amos, Nahum, Habakuk en Sefanja. 

Willemsen was n iennemende man. Hai het mie tiedens dij kursus op t 
spoor zet van spellen noar analogie t Nederlands. Hai zee: "Wie zeggen ien 
t Grunnegers toch: noa? En nait: noar? Ik goa noa Stad tou." k Heb hom 
dou geliek geven, staait mie zo bie, zo zeg wie t.  
Mor n hail aander hoofdstuk is, houdat je t schrieven (willen). Men schrift: 
noar. Want as je ien n schreven tekst lezen: Mit traain komt Azzen noa 
Stad, wat verder op: Mit traain noa Stad, den dragt schriefwieze van noa 
nait bie tou helderhaid. 

Ik trof hom nog wel ais ien n Grunneger dainst ien Schewol. Mor leste tied 
nait meer. 
Willemsen was n aktieve man, hai was droager van Eremedaille ien gold 
verbonden aan Orde van Oranje Nassau. 

Noa aarbaidsoam levent is Rembertus Willemsen te wonen komen ien t 
Olderloug ien Slochter. Hai is sturven ien Ten Boer. Zien cremoatsie was 
op 27sten juli ien nDaam. 
Boven raauwadvertenzie staait Psaalm 68:10: God zij geloofd mit daip 
ontzag. En doar onder:  
  De laatste dagen voor het einde, 
  dan wordt de grote wereld klein, 
  is plotseling alles onbeduidend  
  tot aan het laatste beetje pijn. 
  Wat wij zo indrukwekkend vonden, 
  verliest zijn kleur, verliest zijn zin. 
  Maar achter de gesloten ogen 
  glanst een nieuw en groots begin. 

Klaas Pieterman  
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LIUDGERFESTIVAL 

Op zundag 14 maai is eerste Liudgerfestival holden ien dörpskerk op de 
Maiden. t Was eerste moal dat  biebelvertoalslag en kulturele mirreg, 
baaident ien oflopen joaren deur Liugerstichten  op taauw zet, van t joar 
ien ainen holden binnen. Doarom was der ook nije noam aan geven van 
Liudgerfestival. 

Al joaren laank organiseert Liudgerstichten biebelvertoalslag. Elk en ain dij 
dat wol kon wat schrieven over n verhoal of persoon oet Biebel of  op n 
aander menaaier (schilderij/laid/ezw.) oetdrukken geven aan vertoalen. 
Kulturele mirreg is ien t leven roupen  om riekdom van t Grunneger laand, 
streekhistorie, landschop, toal, kultuur en geleuf bie nkander  te brengen 
ien ain van dij schiere olle kerkjes ien ons pervinzie.  

Baaide zoaken binnen nou soamenbrocht ien t Liudgerfestival en doarom 
waren wie te gast op de Maiden. Dismoal wer kozen veur thema LICHT. 
Klaas Pieterman en Tonko Ufkes hebben veurtaauw nomen. 

Op dizze mirreg het Henk Dijkema  (kerkvoogd) wat verteld over riekdom 
en historie van Maidemer dörpskerk. Hai vertelde o.a. over dij olle 
Romaainze deupvont (oet 1250) dij bie resteroatsie van kerk onder t zaand 
vot veurndag kwam. 

Der waren  biedroagen van vertoalers, ook al was t veur summegen 
dismoal wat stoerder (meschain kwam dat ook  deur nije opzet van 
vertoalslag). Wie hebben o.m. lusterd noar biedroage van  Roelf Vonk oet 
Hoogezaand ( 'k Bin van drijentwinneg') dij t levenslicht op Java zaag. 
Henny Bosscha oet Visvliet dut – krekt as Roelf Vonk - al n joar of wat mit 
aan vertoalslag. Zai ging ien heur biedroage ien op hou ie ien joen aigen  
leven  van duuster noar licht goan kinnen.  
( Biedroage wer veurlezen deur Reinder Tuitman.) 

Ofwizzelnd waren der optredens van dichters Janka Rubingh, Willem 
Tjebbe Oostenbrink en zaanger Gert Sennema. Elk vertoalde op hail aigen 
menaaier woar zai aan dochten bie thema “Licht”.  Op volgende 
bladzieden stoan biedroagen van aal drij. 
Zai hebben veul te vertellen en te vertolken.  Elk wait op n aigen menaaier 
lu ien t haart te roaken.  
'Wie mouten zuneg wezen op dichters en kunstenoars,' zee Klaas 
Pieterman. 'Zai  kriegen ien Biebel ja ook ale roemte.' 
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Om 17.00 uur wer mirreg ofsloten mit n körte vesper, woarien domnee 
Pietermam veurging en Gert-Jan Farenhorst örgenist was. 

Aal mit aal hebben wie n haile schiere mirreg mit nkander had. 

(Mit daank aan biedroage van  
Reinder Tuitman, hoofdredakteur Protestantse  Kerkbode  

en  Nane van der Molen veur goud geef Grunnegs) 
 

DICHTERS OP LIUDGERFESTIVAL 
 
Hai mien laive 

Hai mien laive, hest dij zeer doan? 
Kiek uut, want d’r komt nog meer. 
Hai mien laive, hebben ze t weer doan? 
Kiek uut, want ze kommen aal weer. 

  Kin niet aaltied bij dij wezen. 
  Ben niet aaltied om dij hin. 
  Mor denk aan wat ik zeit heb. 
  Doe bist nooit allin. 

Hai mien laive, proat met mij. 
Woarom wilst mij niet loven? 
Hai mien laive, wat ploagt dij zo? 
Woarom hest gien mededogen? 

  Kin niet aaltied…….. 

Hai mien laive, doe bist mien kiend. 
Loat lös en kiek niet om. 
Hai mien laive, alles verdwiend. 
Loat lös, vroag niet woarom. 
Kin niet aaltied……….. 

Gert Sennema 
 

Zundagmörgen 

k wor wakker 
n vogel sjilpt 
lekker op bèr 
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nog even doezeln 
n vaaileg stee 
dekens om mie tou 

zo dammeet 
mit d' hond vot 
bentern op t laand 

om middag 
mit nander 
lustern noar God 

n vogel sjilpt 
gain geroas 
dokeg en stil 

nog op bèr 
vree in mie 
zundagmörgen 

©Janka Rubingh,  meert 2002 
 
 
Kalender  

Met roosters worden doagen en weken bedwongen, 
moanden opsloten ien schemoa en termien, 
tussen plannen deur ontkomt de tied.  

Kiender rekenen niet ien verloren tied. 
Nou de joaren tellen valt aal minder te winnen. 

n Mins zien denken is ien e midden van t leven, 
hij beweegt hum an e raand elke dag weer. 

Met n kalender bedingen we n joar ien t veuruutzicht, 
streven noar et verbreden van e raand van t leven. 

Willem Tjebbe Oostenbrink 
 
Dit gedicht stijt ien de nije bundel Zolt en Stof  
(Uutgeverij Vliedorp Houwerziel, 2017). 
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EVEN VEURSTELLEN: KOOS WIERSMA 

t Is al weer n zetje leden dat ze mij vroagd hebben om ien t bestuur van e 
Liudgerstichten te kommen, toen Kor Dijkstra zien plak vrijkwam. Doar 
huufde ik niet laang over te prakkezeren. t Grunnegs vien ik mooi en van 
grote weerde veur ons Grunneger kultuur. t Is n prachtege toal die wij 
leventeg holden moeten. Doarom is t ook zo mooi om soamen te waarken 
met lu die heur ienzetten veur de Grunneger toal ien reloatsie tot religie, 
kerk en Biebel. Ik doe groag met, mor k moet zeggen dat ik Grunnegs 
schrieven knap stoer vien. 

Zulf bin k groot worden ien n gezin woar drie toalen proat werden. Mien 
ollu proatten Fries met nkander, mor Nederlands met e kiender. En e 
kiender onder mekoar weer Grunnegs! t Kin verkeren, zellen we mor 
zeggen. Geboren en getogen ien Griepskerk, is t Westerketiers ‘mien 
Grunnegs’ worden.  

Nou woon ik ien Lains en proat ik - ok as börgemeester - met n bult 
mensen Grunnegs. Dat vuult goed. Mensen maggen dat groag lieden. Je 
vernemmen dat Grunneger toal verbiendt en drömpels leger moakt. 

t Is wel zo dat, as k weerom ien Griepskerk ben, olde kammeroaden 
hieltied voaker tegen me zeggen: ‘Kinst wel heuren dastoe al n zetje aan 
aander kaant diep woonst. Begunst aal meer overdaips te proaten!’ 

Grunneger toal leeft en veraandert, wil k mor zeggen. t Is hiel mooi om 
doar (aan) met te waarken. 

Ik bedank Hindry Schoonhoven en Tonko Ufkes die dit stukje veur mij 
omtoald hebben ien fersoenlek Grunnegs. 

Koos Wiersma 
 

VOLGEND NUMMER 
 
t Volgende nummer van Nijsberichten komt, as ales goud gaait, weer oet 
in meert 2018. Meertmoand - dialektmoand! 
As ie wat te melden hebben, ie waiten t ja: wie loaten ons leesders geern 
aan t woord! 
Joen biedroage kin ie sturen noar t redaksie-adres: Rijksweg West 83, 
9608 PB, Westerbroek; of email: vrieskwb@gmail.com. 
As t aaids kin, den geern veur 15 feberwoarie 2018. 
Loat ook ais wat van joe heuren! Alvast stief bedankt. 
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VAN SIKTOARES 

Op bestuursvergoaderen van Liudgerstichten ien junimoand vroug ik aan 
puutholder hou of t der bie ston mit t aantal begunstegers en of ons aksie 
al wat vruchten zain lait. Nou dat laip nog gain störm, wer ons al gaauw 
dudelk. Woarop Graddie Meijer zee: 'Gewoon mit deurgoan! Ie willen te 
gaauw vrucht zain.' Nou is zai domie en kin t waiten, dochde ik, want dij 
waiten dat de kracht voak ien de herhoalen zit.  

Vandoar dat ik joe der altemoal weer op wiezen wil dat Liudgerstichten 
begunstegers neudeg het. Denk nog ais even aan mensken ien joen 
omgeven en pittje dij der nog ais even tou aan  as ze nog gain begunsteger 
binnen. Aktief benoadern het mainsttieds t grootste effekt.  

As ie geern flyers bruken willen bie n Grunneger dainst of zo, loat dat den 
even aan mie of aan puutholder waiten.  

Wie reken op joe! 

Klaas de Vries 
 

VAN PUUTHOLDER 

Wie hebben n nije webstee ienstalleerd en bInnen der nou drok mit aan 
gaang doar nog meer op te zetten doar mainste mensken boat bie hebben 
kinnen. t Kerwaai is nog nait òf mor der wordt haard aan waarkt. Kiek mor 
ais op ons webstek: www.liudger.org! 

Wie as Stichten binnen joe slim dankboar dat ien Grunneger dainsten 
kollektepuut ien verschaaident kerken rondgoan is veur t waark van 
Liudgerstichten. Stief bedankt doarveur! 

As leste wil k joe der nog even aan herinnern dat, as ie wat te vieren 
hebben of wat weggeven willen aan n goud doul, ie dat bedrag  ien 
mainste gevalen oftrekken kinnen bie joen belastenaangifte. 
En wat dat goie doul aanbelangt: wie holden ons aanbevolen! 
Biedroage aan Stichten kin je overmoaken op NL48INGB 0003184345 
Liudgerstichten, Zuudhörn. 

Mag k joe nog vroagen of ie joe begunstegers biedroage van 2017 al 
overmoakt hebben? As dat nait zo is, den t verzuik om dit kommende 
moand over te moaken noar t bekende gironummer. 

Eddy Visser 
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VAN BERIEMENSKEMIZZIE 
 
Ainmoal in moand steken wie koppen bie mekoar en vernuvern wie ons 
mit schiere laiden uut Laidbouk over te zetten in t Grunnegs. Der binnen 
weer drij laiden òf kommen en dij stoan ook weer op ons webstek onder t 
kopke oetgoaven. Ie kinnen ze zo kopiëren en in joen setteltje plakken. 

Laid 216 

   1. Dag is begonnen as d'eerste mörgen, 

    liester het zongen het eerste laid.  

   Dank veur het zingen, dank veur de mörgen,  
   t Woord geft ze beide hiel tied vannijs. 

   2. Zaacht vaalt het zunlicht op eerste regen  

   as fiene drupkes op t nije gras.  
   Dank veur de geuren uut grune tunen, 
   oorsprong en volheid aal woar Hai lopt. 

   3. Mien'nt is het zunlicht, Mien'nt is de mörgen, 

   baaide geboren ien t parredies.  

   Dank dus veur bliedschop, dank elke mörgen,  
   dank God veur elke nij-schoapen dag. 

 Tonko Ufkes 

Laid  657 

1. Zo lang wij oadem hoalen,  2. Al is mien stem ook broken 
gefstoe ien ons de kracht  mien oadem zunder kracht, 
om zingend te vertoalen  het lied op aander lippen 
wat van ons wordt verwacht:  dragt mij dan deur de nacht. 
mekoar bennen wij geven  Deur oademnood bevangen 
tot kleur en soamenklank.  of ien verdriet verstild: 
De lofzang om het leven  het lied van dien verlangen 
geft woorden aan ons dank.  het mij noar t licht toe tild. 

3. Het duuster kin verbleken  God, loat het nooit ontbreken 
psaalmzang ien de nacht.  aan hemelhoog gezang,  
De muren kinnen vallen:  woarvan de wies ons tekent  
zing dan uut ale macht! deur  dit lieve leven lang. 
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4.  Ons lied wordt hieltied droagen Het zingt van vergezichten, 
deur vleugels van de hoop.  het oademt van dien Geest. 
Het gijt de aangst te boven  Ien ons gezang mag lichten 
om leven wat verlopt.   het kommend bruloftsfeest. 

Tonko Ufkes 

Laid 843 

1. Wat te kaizen, leven, dood,  2. Wat mij beet holdt, wat mij het, 
òfgod geld of Godsgeloof?  wat mij pakt en wat mij trekt, 
Ales holden wat ik heb   is van ales, geld en goud, 
of mie geven op mien weg?  swerelds schatten, overvloud.  

3. Dij mie beet holdt, wikt en weegt, 4. Wat te kaizen, leven, dood, 
dij mij vudt en drinken geft,  òfgod geld of Godsgeloof? 
is de Aine, God is goud,   Ales holden wat ik heb 
geft mie hemel, levensmoud.  of Hom volgen op zien weg? 

Tonko Ufkes / Janka Rubingh 
 

PREZENTOATSIE DAG & DEUR 

Liudgerstichten geft weer dagbouk Dag & Deur oet. 

Ien 2012  is eerste dagbouk Dag en Deur oetkommen. Dat was n groot 

succes. t Leek Liudgerstichten doarom n goud idee om vannijs  zo’n 

dagbouk oet te geven. Verschaaiden lu hebben der weer aan mitwaarkt.  

Dagbouk is specioal schreven veur 2018 mit zun- en feestdoagen. Dismoal 

ook Jeudse feestdoagen mit overwegens van Prof. dr. W.J. van Bekkum, 

perfester Hebreeuws ien Stad. Aal mit aal geft dit dagbouk riekdom en 

verschaaidenhaid van geleuf goud weer. 

Op zotterdag 4 november, om 14.00 uur ien Hervörmde kerk van 

Zuudhörn, wordt eerste exemploar aanboden aan börgmeester Koos 

Wiersma, bestuurslid van Liudgerstichten. 

Gert Sennema, zaanger-tekstschriever, zörgt veur zaang en meziek.  

Dag & Deur 2018 is doar ook te koop.  

Noamens Liudgerstichten is elk en ain van haarten welkom op dizze 

mirreg.  

En kin ie der nait bie wezen: bie dit Nijsbericht zit n pepier, doarop staait 

hou of ie joe zo’n dagbouk toustellen kinnen (via boukhandel of bie 

oetgever Profiel ien Beem). 
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GRUNNEGER DAINSTEN 
 
oktober 2017 
08 19.00 uur domie T.J. Oldenhuis kerk van Dörkwerd 
22 15.30 uur domie F.J.C. Helder  Mennistenkerk Winterswiek 

november 2017 
05 09.30 uur domie E.J. Struif Wedderwegkerk Ol Pekel 
05 09.30 uur domie K.G. Pieterman kerk van Tjamsweer 
12 09.30 uur domie M. de Vries Martyriakerk Beem 
12 14.30 uur domie M. de Vries GKV Loppersom 

december 2017 
10 19.00 uur domie T. van Eerden GKV Leek 
24 24.00 uur domie K.G. Pieterman kerk van Oostum 

jannewoarie 2018 
14 09.30 uur domie K.G. Pieterman Mennistenkerk Oethoezen 

feberwoarie 2018 
04 09.30 uur domie K.G. Pieterman Geref.kerk t Zaandt 

april 2018 
22 19.00 uur domie T.J. Oldenhuis kerk van Westerbroek 

augustus 2018 
05 09.30 uur domie K.G. Pieterman kerk van Zoltkamp 
26 09.30 uur domie K.G. Pieterman kerk van Bavvelt 

september 2018 
23 19.00 uur domie E.J. Struif kerk van Westerbroek 

december 2018 
16 11.00 uur domie K.G. Pieterman kerk van Menskeweer 
 
 

Hol kranten, kerkbodes en internet (www.liudger.org) veuraal ien de 
goaten. Der kommen aal doag nog nije dainsten bie. 
Op webstek vien ie ook ale biezunderheden en postcodes. 

 

 


