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HERDENKING	4	MEI	2021	
	

In	maart	ontvingen	wij	van	de	Gemeente	
Súdwest-Fryslân	de	richtlijnen	voor	de	4-mei	
herdenking	2021.	Toen	werd	ons	meteen	duidelijk	
dat	er	ook	dit	jaar	geen	stille	tocht	en	geen	
bijeenkomst	bij	het	monument	op	de	
Himmelbrink	mogelijk	zou	zijn.	
	
Als	alternatief	kozen	wij,	net	als	vorig	jaar,	voor	
een	kleine,	ingetogen	herdenkingsceremonie.	
Deze	begon	met	het	Taptoe	signaal	waarvan	de	
klanken	door	de	harde	wind	over	het	dorp	heen	
werden	geblazen.	Wellicht	heeft	u	er	iets	van	
kunnen	horen.	
Na	de	2	minuten	stilte	en	2	coupletten	van	het	
Wilhelmus	volgde	de	kranslegging.	
Ook	dit	jaar	was	er	weer	een	prachtige	rood-wit-
blauwe	krans	die,	namens	de	Gemeente	Súdwest-

Fryslân,	het	Dorpsbelang		en	de	PKN-Gemeente,	door	Klaas	en	Marian	Gerssen	bij	het	monument	
werd	gelegd.	Het	bloemstuk	namens	basisschool	De	Barte	werd	op	het	monument	gelegd	door	
Wessel	Tuinstra	en	David	van	der	Wal.	
	
Op	veel	plekken	in	het	dorp	schieten	de	goudsbloemblaadjes,	die	bij	onze	flyer	zaten	al	flink	de	grond	
uit,	mooi	om	te	zien;	een	gouden	gloed	die	straks	door	Hemelum	slingert.	
	
We	gaan	ervan	uit	dat	volgend	jaar	ons	uitgestelde	herdenkingsprogramma	voor	75	jaar	vrijheid	
plaats	kan	vinden	en	wij	hopen	elkaar	dan	weer	te	ontmoeten.	
	
	
Namens	de	4-mei	commissie	Hemelum	
	
	
	
	
OPROEP:	
	
Elk	jaar	is	het	noodzakelijk	om	het	mozaïek-gedeelte	van	het	monument	te	herstellen.	De	losgeraakte	
steentjes	worden	schoongemaakt	en	er	weer	opnieuw	ingelijmd	en	gevoegd.	
In	de	afgelopen	twee	jaar	is	er	weinig	tot	geen	onderhoud	gepleegd	vanwege	de	corona-maatregelen	
en	daardoor	verkeert	het	mozaïek-gedeelte	in	een	slechte	staat	en	is	er	veel	achterstallig	werk	te	
verrichten.	
	
We	zijn	op	zoek	naar	vrijwilligers	die	het	monument	een	warm	hart	toedragen	en	mee	willen	helpen	
in	het	onderhoud	maar	ook	met	ons	mee	willen	denken	over	een	duurzamere	oplossing	die		in	de	
toekomst	minder	of	geen	onderhoud	vraagt.	
	
Belangstellenden	hiervoor	kunnen	zich	aanmelden	bij	Klaas	Gerssen.	
E-mailadres:	klamargerssen@home.nl	
	
	
 
 



 

Gedicht	van	Wiepkje	de	Boer	-	Schram	
	
Waar is de tijd gebleven 
 
Spelen in het Wite Burchse bos 
Hutten bouwden we van takken en van mos 
We klommen hoog in de bomen 
Om bij de vogelnesten te komen. 
 
Verstoppertje, tikkertje, altijd aan het spelen, 
We warden smerig, vies, maar het ons niets schelen. 
Schreeuwen, tieren, 
Elkaar altijd klieren. 
 
Wat hadden wij een keet, 
Dat je die tijd maar niet vergeet. 
 
Het was de tijd van de lange rokken, 
Dikke schoenen met gebreide sokken. 
De tijd van hoge hakken, 
Wijde broeken met te grote zakken. 
 
De tijd van mijn eerste zoen, 
Ach ja, dat was toen. 
Waar is die tijd gebleven, 
De tijd die je maar één keer mag beleven. 
	

HAPPY	STONES	HEMELUM	
	
Happy	Stones	Hemelum	is	voor	iedereen	die	Happy	Stones	leuk	vindt,	maakt,	verstopt	en/of	vindt.		
	
Wat	zijn	Happy	Stones?		
Beschilderde	stenen,	die	mensen	blij	maken	als	ze	die	vinden.	Happy	Stones	liggen	op	goed	zichtbare	
plaatsen	buiten,	bijv.	bij	een	bankje,	op	een	hek,	langs	een	wandelpad	of	in	het	park.	Plaats	hier	een	
berichtje	,liefst	met	foto,	en	vermeld	waar	je	de	steen	hebt	gevonden.	Leuk	voor	de	maker	van	de	

steen.	 	
	
Laat	daarna	de	steen	weer	verder	reizen	door	hem	weer	ergens	neer	te	leggen	op	een	geschikte	plek.	
Maar	je	mag	hem	natuurlijk	ook	zelf	houden.	Het	is	de	bedoeling	om	zoveel	mogelijk	mensen	blij	te	
maken.	
	
Wil	je	zelf	ook	Happy	Stones	beschilderen	en	plaatsen?	
Tips:	Beschilder	ze	met	acrylverf	(acrylstiften	van	de	Action)	op	waterbasis	en	lak	ze	daarna	af,	om	ze	
te	beschermen.	Vergeet	niet	de	afzender	te	vermelden	op	de	achterkant,	in	dit	geval	FB	Happy	
Stones	Hemelum.	Er	zijn	meerdere	facebookpagina's	en	ook	Pinterest	geeft	je	genoeg	inspiratie	om	
aan	de	slag	te	gaan!		
	
Wanneer	je	stenen	hebt	gevonden	of	hebt	gemaakt	is	het	leuk	op	een	bericht	te	plaatsen	op	deze	
pagina.	Veel	succes	en	plezier.	
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BERICHT	VAN	FACEBOOK	
	
Over	onze	pelgrimstocht	in	Hemelum,	de	Happy	Stones,	een	krachtsteen	en	een	bijzondere	
ontmoeting	met	de	plaatselijke	Ferdi.	
De	ster-steen	is	met	mij	meegereisd	naar	Hoogezand.	
De	hartjes	steen	is	meegegaan	naar	Grou	
	

	
	
Hoe	een	kruidenwandeling	van	mij	tijdens	een	retreat	in	Hemelum	(Frl)	een	medicine-walk	werd.	
Met	op	het	pelgrimspad	van	St	Odulphus	een	bijzondere	ontmoeting	en	gesprek,	met	de	plaatselijke,	
op	een	oude	monnik	gelijkende	Ferdi,	een	bijzondere	oude	man,	die	vroeger	kok	en	kruidenkenner	
was	geweest	en	zijn	kennis	destijds	gebruikte	in	bereiding	van	maaltijden.	
Voor	ons	lagen	er	2	happy	stones.	
Voor	hem	was	Alberdina's	geneeskrachtige	steen	(Edel	Shungiet)	
Wat	een	mooie	uitwisseling	van	kennis	en	kunde.	
 
Gonda	Postma	|	d'Raadgever	
Mind-Walk	your	Nature	
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KERKDIENSTEN	IN	DE	NICOLAASKERK	
	
De	diensten	beginnen	om	09.30	uur.	
	
Zondag	06	juni		Dhr.	P.	Luhoff	uit	Sneek.	
	
Zondag	13	juni	Dhr.	B.	Fluit	uit	Lunteren.	
	
Zondag	20	juni	Dhr.	W.	Voogd	uit	Rouveen.	
	
Zondag	27	juni	Dhr.	W.	Hordijk	uit	Lemmer.		Viering	van	het	Heilig	Avondmaal	
	
Zondag	04	juli	Pastor	R.	Pasterkamp	uit	Urk.	
	
Zondag	11	Juli	proponent	H.	Kramer	uit	Urk	
	
Zondag	18	juli	Ds.	J.	Bakker	uit	Stiens	
	
Zondag	25	juli	Dhr.	H.	Wiersma	uit	Scharnegoutum	
	
Zondag	01	augustus	Ds.	J.	Kamerling	uit	Franeker	
	
Zondag	08	augustus	Dhr.	P.	Luhoff	uit	Sneek	
	
Zondag	15	augustus	Dhr.	T.	Pikker	uit	Wieringerwerf	
	
Zondag	22	augustus	Pastor	R.	Pasterkamp	uit	Urk	
	
Zondag	29	Ds.	W.	Kok	uit	Emmeloord	
	

	
	

	
 
 

	
	
	

KWF	zoekt	nieuwe	collecte-coördinator	
		
Na	15	jaar	stop	ik	met	het	coördineren	van	de	
KWF-collecte.	Het	zou	fijn	zijn	als	iemand	dit	van	
mij	over	wil	nemen,	zodat	de	collecte	wel	door	
kan	gaan.	Heb	je	belangstelling	dan	kun	je	contact	
opnamen	met	mij.	
		
Elske	de	Haan	
Nicolaaswei	24	
elske.de.haan@online.nl 

KLAVERJASSEN 
 
Wil je (weer) meedoen? 
Wil je het leren? 
Wil je een keer oefenen? 
 
Laat het weten! 
 
Geef je op bij Cor en Wiepkje de Boer 
Hegewei 22 te Hemelum 
Telefoonnummer: 0514-581208 
 
Hartelijke groet,  
Cor en Wiepkje 
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!!!Oproep	van	jeugdhonk	Juventa!!!	
	
Helaas	hebben	we	door	de	corona	dit	jaar	praktisch	geen	jeugdhonk	gehad.	Er	zijn	drie	avonden	
geweest,	voor	groep	8	een	film-	en	een	knutselavond	en	voor	groep	5,6	en	7	een	filmavond.	En	
natuurlijk	zijn	de	Zwarte	Pieten	bij	iedereen	langs	geweest.	
	
We	hopen	komend	seizoen	wel	weer	jeugdhonk	te	draaien,	helaas	stopt	er	ook	leiding.	Dus	hierbij	
een	oproep.	Jeugdhonk	Juventa	zoekt	vaste	begeleiding	voor	het	bedenken,	voorbereiden,	
organiseren	en	uitvoeren	van	de	avonden.	Dus	niet	alleen	hulp	voor	één	avond	helpen,	echter	ook	
voor	het	gebeuren	eromheen.		
	
We	hopen	dat	er	ouders	of	andere	belangstellenden	zijn	die	willen	helpen	begeleiden.	Anders	
moeten	we	helaas	concluderen	dat	het	jeugdhonk	Juventa	definitief	stopt.	Want	met	te	weinig	
begeleiding	kunnen	we	dit	niet	opzetten.	
	
We	horen	het	graag	en	wensen	iedereen	een	fijne	zomer!	
	
Groet	Wilma,	Gretha,	Pietie	en	Annieke	

	
	

 
V.V. BAKHUIZEN ZOEKT (BEGINNENDE) SCHEIDSRECHTERS 

 
MOGELIJKHEID OM CURCUS TE VOLGEN BIJ VOLDOENDE DEELNAME. 

 
Door groei van de voetbalvereniging Bakhuizen zijn scheidsrechters 

nodig.  
 

We zijn op zoek naar sportievelingen die dit een leuke uitdaging vinden. 
Zowel bij senioren en jeugd hebben we jullie nodig. 

 
Bij voldoende opgave zal er een cursus worden georganiseerd. 

 
Wil je graag meer informatie? 

 
Dat kan bij Jelle Jellesma 

De Maren 24. Hemelum. Tel.06-22058316 
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Klusbedrijf	G.	Wielinga	
	

Hét	adres	voor	al	uw	:	
Binnen/buitenschilderwerk	

Timmerwerk	
Glaszetten	

Diverse	andere	werkzaamheden	
	

Bel	ons	voor	informatie	en	mogelijkheden:		
0514-681600	

Klusbedrijf	G.	Wielinga,	Meerweg	13,	
8561	AV,	Balk	
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De   nipkeet

NIJBUORREN 6

8584vm hEMELUM

06 28684046

instagram.com/

deknipkeet

facebook.com/

knipkeet

 

 

 
 

DE REKENHULP 
 
Kan ik stoppen met 
werken? 
 
Kan ik minder werken? 
 
Hoe zit het met mijn 
pensioen? 
 
Zal ik mijn hypotheek 
aanpassen? 
 
Hoe vul ik mijn 
belastingaangifte in? 
 
Zal ik een eigen bedrijf 
beginnen? 
 

www.tijdofgeld.nl 
 
Voor hulp bij uw 
financiële vragen: 
 
Sytze de Boer 
Hegewei 28 
8584 VK HEMELUM 
 
Tel: 06-13589583 
 
email:info@tijdofgeld.nl 

 

GERRIT WIJBENGA 
  Bedrijfs & Garage deuren 
 

* Verkoop 
* Onderhoud 
* Reparatie 
 
 
 

Sijbren Sytsmastraat 2 
8584 VE HEMELUM 

Tel. 0514 – 582307 
06-53704179 
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Lekker 
ite mei 

 

Angela van Rooijen 
 

Vaak zijn we op zoek naar lekkere en bijzondere gerechten met een 
verhaal. Deze keer geen gerecht, maar een verhaal over Angela haar 
passie voor het maken van thee.  
Als we vragen waar deze passie vandaan komt begint Angela 
enthousiast te vertellen. “De natuur heeft ons zoveel meer te 
bieden dan we soms zelf weten. Elk kruid of bloem heeft zijn eigen 
unieke geur, kleur, smaak en werking.” Het geloof in het helend 
vermogen van kruiden en planten die je gewoon in de natuur kan 
vinden is dan ook groot. Ze is graag in de natuur en vindt het 
heerlijk om al ruikend in haar tuin te struinen naar bijvoorbeeld 
madeliefjes, paardenbloemen en kruiden die ze kan gebruiken voor 
haar thee.  
Een aantal jaar geleden kwam ze er achter, dat ze de gewone thee 
niet meer goed kon verdragen. Ze werd steeds misselijk en moest 
overgeven als reactie op de theïne en looizuur. Sindsdien maakt ze 
haar eigen thee en dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.  
Inspiratie krijgt Angela o.a. uit het prachtige boek dat Coby 
heeft gemaakt met alle kruiden die te vinden zijn in de 
Kloostertuin. Deze ligt in het hok en bij mooi weer daar op tafel. 
Veel van de kruiden heeft ze gewoon in haar eigen tuin staan, maar 
af en toe koopt ze ook gewoon wat. “Het is extra genieten als je 
de thee helemaal zelf hebt gemaakt. Het hele proces van zaadjes 
zaaien, opkomen van kruidenplantjes en uiteindelijk het 
knippen/plukken van de kruiden tot een kop thee drinken geeft 
enorm veel voldoening.” Sommige geplukte kruiden droogt Angela in 
haar kelder of met haar droogmachine terwijl ze geniet van de 
geur.  
Welke thee ze maakt met welke kruiden laat ze afhangen van het 
moment. Het weer, beschikbare kruiden en haar stemming zijn hierbij 
van invloed. Haar lievelingsthee is een thee met tijm en roos. 
Belangrijk bij het maken van thee is dat je de thee niet meteen met 
kokend water overgiet. Een goede tip van Angela is om net te doen 
als of je het gekookte water even bent ‘vergeten’. “Doe even iets 
anders en giet daarna het water pas over de thee. Dit komt ten 
goede van de smaak en hierdoor vermijd je een bittere smaak.” In de 
zomer drinkt ze ook vaak ijsthee. Dan maakt ze de thee wat sterker 
en gebruikt ze wat zoetere kruiden, wat een heerlijke smaak geeft.  
Angela geeft aan de zelfgemaakte thee van kruiden ook in te zetten 
om klachten te verlichten. “Na het drinken van twee/drie koppen 
kruidenthee worden kruiden actief in het lichaam”:  vertelt Angela. 
“Drink daarom ook nooit meer dan 2-3 koppen van dezelfde 
kruidenthee.” Ze houdt ervan om een heerlijke thee voor een ander 
te maken. Voor Angela is thee drinken een feestje. Het staat voor 
gezelligheid en ze wordt daar dan ook helemaal blij van. Ook in 
haar werk tijdens een klankbeleving wordt er vaak zelfgemaakte thee 
geschonken. De thee die ze met ons wil delen is een thee met 
ingrediënten vanuit de kloostertuin. 
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Yoga in Warns

Ga naar www.yogamettille.nl voor informatieover lesrooster, tarieven en leslocatie.

gratis proefles

Meld je aan voor een proefles, er is geen yogaervaring nodig om mee te kunnen doen.

Lessen op dinsdagavond en vrijdagochtend.

yogamettille@gmail.com  06-55885264

 
De leukste zeil- en surfschool  

van Nederland 
Zeil en surfles voor alle leeftijden! 
 
Zeilschool De Morra 
Buorren 31 
8584 VC HEMELUM 
0514-581666 
contact@morra.nl/www.zeilschooldemorra.
nl 

VAN STROE 
Textielbedrukking 

 

Voor al uw borduurwerk en bedrukking van 
o.a. t-shirts,  bodywarmers en 

bedrijfskleding. 
 

belettering visitekaartjes, internetplaats 
computers reparatie en onderhoud 

vanaf maart tot eind juni volop 
tuinplanten 

 

Zaterdags gesloten 
Zondags open 

Hegewei 25 
8584 VK HEMELUM 
tel. 0514-581714 
mobiel: 06-25591739 
info@vanstroe.nl 
www.vanstroe.nl 
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“Kijk	eens	naar	beneden….de	wereld	ligt	aan	je	voeten”	

 
Mijn	naam	is	Ester	van	der	Wal-	de	Boer.	Sinds	2016	ben	ik	
erkend	en	gediplomeerd	medisch	pedicure.		
In	mijn	praktijk	te	Hemelum	is	jong	en	oud	van	harte	
welkom	voor	het	laten	verzorgen	en	behandelen	van	veel	
voorkomende	voet-	en	teennagelproblemen.	
 
Wanneer	breng	je	een	bezoek	aan	de	pedicure?	

• Voor	ontspanning-	en	verzorging	
• Ter	voorkoming	van	voetproblemen	
• Het	behandelen	van	voetproblemen	zoals:	

verdikte nagels,	traumanagels,	nagelreparatie,	
ingroeiende	nagels,	eelt,	likdoorns,	wratten, etc. 	

• Op	doorverwijzing	van	de	huisarts 

 
 

Pedicurepraktijk	Ester	
Hegewei	22,	8584	VJ	Hemelum	
Voor	informatie	en	het	maken	van	een	
afspraak,	belt	u:	06-21686551	
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NIEUWS	UIT	HET	KLOOSTER	
	

Kloostervoorhof																																																																																																																																																											
Zoals	 al	
aangekondigd	 in	 de	
vorige	 Muddejeyer	
is	 de	 voortuin	 van	
het	 Odulphus-huis	
aangepakt	 en	
hebben	 we	 ons	
ingespannen	om	het	
tot	 een	 echte	
kloostervoorhof	 te	
maken.	God	zij	dank	
was	 de	 tuin	 -	
ondanks	 de	

jarenlange	 betrekkelijke	 leegstand	 van	 de	
woning	-	nog	redelijk	bijgehouden.	Weliswaar	
moest	 eerst	 de	 bodem	 van	 wortelresten	 en	
voortwoekerend	 onkruid	 worden	 ontdaan	 en	
hebben	we	ook	de	oude	haag	 langs	het	oude	
tegelpad	 rechts	 van	 de	 kloosterkerk	
weggehaald.	 En	 om	 te	 verhinderen	 dat	 het	
onkruid	weer	snel	bovenkwam	hebben	we	een	
nieuw	 grastapijt	 overheen	 gedaan.	 Met	
zichtbaar	 resultaat.	 Daarna	 enkele	 cipressen,	
coniferen	en	andere	groenblijvers	geplant.	Dit		
zijn	 de	 traditionele	 struiken	 en	 bomen	 in	 de	
meeste	orthodoxe	kloosters.	Dat	komt	omdat	
de	 oudste	 christelijke	 kloosters	 te	 vinden	
waren	 rond	 het	 oostelijk	 bekken	 van	 de	
Middellandse	 Zee	 (Israël,	 Libanon,	 Syrië,	
Griekenland,	Turkije,	Egypte;	waarbij	alleen	in		
Griekenland	 het	 oorspronkelijke	 christelijke	
geloof	 grotendeels	 bewaard	 is	 gebleven;	 plus	
talloze	 nog	 steeds	 te	 bezoeken	 orthodoxe	
kloosters	 met	 cipressen	 en	 coniferen).	 De	
droge	 grond	 en	 de	 warme	 zomers	 in	 die	
streken	 maakte	 de	 tuinen	 geschikt	 voor	
bovengenoemde	vegetatie.	En	zelfs	in	het	veel	
noordelijkere	 en	 koudere	 Rusland	 wordt	 ook	
de	 voorkeur	 gegeven	 aan	 deze	 beplanting	 in	
de	 orthodoxe	 kloostertuinen,	 tot	 op	 de	 dag	
vandaag.	 De	 kloosterappelboom	 links	 in	 de	
voortuin	 blijkt	 volgens	 een	 bezoekende	
pomoloog	(fruitboom	specialist)	bijzonder.	Hij	
heeft	enkele	jonge	scheuten	meegenomen	en	
zal	 over	 anderhalf	 jaar	 -	 na	 bestudering	 van	
uitgebotte	 scheuten	 -	 ons	 bekendmaken	 hoe	
bijzonder	deze	boom	is.	We	zijn	benieuwd.	De	
toegang	 tot	 het	 klooster	 vanaf	 de	 Buorren	 is	
nu	 alleen	 via	 het	 hek	 voor	 de	 kloosterkerk	
(vooral	 ook	 om	 bezoekende	 toeristen	 niet	

zomaar	 in	 de	 tuin	 te	 laten	 gaan).	 Ook	 is	 de	
voordeur	 van	 het	 Odulphushuis	 in	 ere	
herstelt.	 Een	 volledig	 nieuw	 grindpad	 vanaf	
het	 ook	 vernieuwde	 tegelpad	 langs	 de	
kloosterkerk	 is	 nu	 de	 ‘’officiële’’	 toegang	 tot	
het	 Odulphushuis.	 Wanneer	 de	 nieuwe	
leilinden	 langs	 de	 zuidermuur	 van	 de	
kloosterkerk	 schaduw	 gaan	 geven	 overwegen	
we	om	daar	ook	 zitbanken	voor	bezoekers	 te	
plaatsen.	 Tegen	 die	 tijd	 hopen	 we	 dat	 de	
kloostervoorhof	al	een	beschutte	plaats	biedt	
aan	 bezoekers	 aan	 de	 diensten,	
belangstellenden	en	passanten.		
	
De	Geest	over	de	wateren	van	ons	land	
	Vaak	 houden	 we	 onze	 jaarlijkse	 12	 juni	 -	 H.	
Odulphusbedevaart	 in	de	Pinkstertijd.	Ook	dit	
jaar	 valt	 het	 precies	 tussen	 het	 orthodox	
Hemelvaart	 (10	 juni)	 en	 Pinksteren	 (20	 juni).	
Het	is	de	tijd	waarin	de	leerlingen	na	Christus’	
Hemelvaart	in	afwachting	zijn	van	de	H.	Geest	
die	Hij	beloofde	en	waarvan	zij	 zich	nog	geen	
voorstelling	konden	maken.	Na	de	angst	en	de	
vrees	om	net	zoals	Jezus	Christus	gegrepen	en	
veroordeeld	 te	 worden	 geeft	 de	 eenmaal	
ontvangen	H.	Geest	de	 leerlingen	vleugels.	Zij	
spreken	 in	 verschillende	 talen	 over	 het	 leven	
en	 de	 leer	 van	 Christus	 en	worden	 begrepen	
door	 velen.	 Tot	 aan	de	dag	 van	 vandaag	 zien	
we	 die	 verscheidenheid	 in	 onze	 orthodoxe	
kerken,	 met	 vele	 talen	 en	 uiteenlopende	
culturele	 en	 nationale	 achtergronden	 elkaar	
door	het	geloof	begrijpend	in	met	name	onze	
jonge	 kleine	 orthodoxe	 gemeenschappen	 in	
West-Europa,	 en	 toch	 één	 orthodox	 geloof.	
Anderhalf	 jaar	 geleden	 maakt	 het	 Ministerie	
van	Justitie	bekend	-	 t.b.v.	een	getalsindicatie	
van	 het	 aantal	 geestelijke	 verzorgers	 in	 de	
justitiële	 inrichtingen	 -	 dat	 er	 inmiddels	
230.000	orthodoxe	gelovigen	(verbonden	met	
de	 traditionele	 orthodoxe	 kerken,	 Russische,	
Griekse,	 Roemeense,	 Servische,	 Syrische	 en	
Koptische	kerken)	 in	ons	 land	 zijn.	Dat	 zijn	er	
vele	 duizenden	 meer	 dan	 nog	 een	 enkel	
decennium	terug.	Het	lijkt	de	snelst	groeiende	
kerk	in	ons	land.	De	H.	Geest	waait	waarheen	
Hij	 wilt.	 Zonder	 op	 de	 voorgrond	 te	 willen	
staan,	 zonder	 wereldse	 en	 door	 commercie	
aangetaste	 methoden	 van	 ‘’klantenwerving’’.	
Wie	 had	 dat	 vijftig	 jaar	 geleden	 kunnen	
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bedenken	 toen	 er	 nog	 amper	 orthodoxe	
kerken	in	ons	land	te	vinden	waren.	
	
‘’Uit	 het	 Oosten	 naar	 het	 Westen’’																																																																																																																																							
Na	 de	 al	 bijzondere	 ontvangst	 van	 een	
reliekenschat	vorig	najaar	met	heilige	relieken	
van	de	H.	Apostel	Andreas	(1e	eeuw,	broer	van	
de	 H.	 Petrus),	 de	 H.	 Nicolaas	 (4e	 eeuw,	
klooster	en	dorpspatroon),	de	H.	Willibrord	(7e	
eeuw,	 1e	 bisschop	 van	 Utrecht),	 de	 H.	
Bonifatius	 (8e	 eeuw,	 martelaarsdood	 bij	
Dokkum),	 de	 H.	 Odulphus	 (9e	 eeuw),	 de	 H.	
Fredericus	 (9e	 eeuw,	 Friese	 bisschop	 van	
Utrecht)	 werden	 we	 in	 april	 van	 dit	 jaar	
verrast	 met	 de	 onverwachte	 komst	 van	 een	
icoon	uit	Moskou.	Vanuit	het	Oosten	naar	het	
Westen	 werd	 ons	 een	 prachtige	 icoon	
geschonken.	 Een	 icoon	 met	 een	 voorstelling	
van	 de	 HH.	 Odulphus	 van	 Stavoren	 en	
Frederik,	 bisschop	 van	 Utrecht,	 die	 de	 H.	
Odulphus	 in	de	9e	eeuw	voor	 zijn	missie	naar	
zuidwest	 Friesland	 stuurde.	 Op	 de	 iconen	
staan	 ook	 hun	 Russische	 namen	 vermeld:	
svjatij	 Odoelf	 Staroemski	 en	 svjatij	 Frederik	
Staroemski	 .	 de	 iconenschilders	 in	 Moskou	

hebben	 de	 Friese	 naam	 voor	 Stavoren	
gebruikt	 Starum	bij	hun	 tenaamstelling.	 In	de	
zomerperiode	 zal	 het	 klooster	 op	 de	 meeste	
zaterdagmiddagen	 weer	 opengesteld	 worden	
voor	bezoekers.	Dan	is	er	ook	gelegenheid	om	
deze	prachtige	nieuwe	icoon	te	bewonderen.				
Mocht	 u	 er	 voor	 voelen	 om	 ons	 klooster	 als	
lokale	 bezienswaardigheid	 te	 willen	
ondersteunen,	dan	houden	we	ons	graag	voor	
uw	 ondersteuning	 aanbevolen.	 U	 kunt	
hierover	via	ons	mail	adres	contact	opnemen.			
	
Freonlike	 groetnis,	 fader	 Jewsewy,	 fader	
Onufry	en	alle	parochianen	
Kloosterdiensten:	Dagelijkse	 diensten	 6.30	 u.	
en	 17.00	 u.	 (meestal	 niet	 op	
zaterdagavond/zondagochtend).	 	 Elke	
donderdagavond	 na	 dagelijkse	 Vesper	 om	
18.00	u.	Akathist	ter	ere	van	Christus	en	de	H.	
Nicolaas.																																																																										
Voor	 meer	 informatie		
www.kloosterhemelum.nl	 	 of	 mail	 naar	
info@kloosterhemelum.nl	
 
	

 
       

 
 



 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hoi, ik ben Jorrit (11 Jaar) en ik ga 

na de vakantie naar Bogerman  

Koudum. Ik heb voor Koudum 

gekozen, omdat ik dan op de fiets 

kan, het is dichtbij en dan krijg je 

vrienden uit de buurt. Ik ga 

de meester en juffen het meest 

missen.  

Hallo, ik ben Aeryn. Ik 
ga na de zomervakantie 
naar de 
middelbare school. Ik ga 
naar Bogerman Koudu
m, omdat het een leuke 
school is en het is 
dichtbij. Ik vind het best 
spannend, maar vind 
het ook super leuk. Ik ga 
juf Manja en mijn 
vriendinnen wel 
missen.  

Hoi,	ik	be
n	Brecht	

en	ik	ga	n
a	de	

zomervakant
ie	naar	d

e	middelbare
	

school.	Ik
	ga	

naar	Bog
erman	Koudu

m,	omdat	ik	

er	een	go
ed	gevoe

l	bij	heb	e
n	het	is	

lekker	dic
htbij.	Ik	v

ind	het	w
el	

spannend
	maar	heb	e

r	wel	vee
l	zin	

in.	Ik		ga	
juf	Manja,	vrie

nden	en	

vriendinn
en	wel	m

issen.	 

Hoi ik ben Lianne ik ben 12 jaar. Na de zomervakantie ga ik naar 
Balk op school, omdat Eili mijn zus daar ook is dus als er iets is 
kan ik bij Eili terecht. Ik kan natuurlijk ook naar Koudum, maar 
daar ken al heel veel kinderen die een beetje gemeen tegen mij 
doen. Ik ben bang dat ik word gepest op de middelbare. Ik ga 
missen dat we onder de lunch film mogen kijken. Het stomme van 
de middelbare vind ik dat je meer klassen hebt en niet gewoon 
een lokaal waar je alle lessen ik krijgt. Doei (:  
 

Hoi, ik ben Yke (12 jaar) en  volgend jaar 

ga ik naar Bogerman Koudum. Ik ga 

naar Koudum, omdat ik dan op de fiets 

kan en ook omdat het heel dicht bij is dus 

als er iets is kan mijn moeder me ook 

ophalen en daarom ga ik dus 

naar Koudum. Doei.  

Hoi ik ben Lieke. Ik heb zin in het 

volgende schooljaar, want ik dat 

het het leukste schooljaar wordt en dat 

hoop ik ook. Want we mogen nog een 

keer musical doen en nog een keer op 

kamp. Super leuk ! Maar ik zie wel op 

tegen de iep toets op. Het lijkt mij best 

lastig namelijk. Het lijkt mij spannend 

om een school uitkiezen maar het 

wordt vast leuk. Groetjes Lieke  

Hoi ik ben Amarens, Ik ben 11 jaar. Ik ga over 7 
weken naar groep 8. Ik ben dan het oudste van de school, Nou het is een leuke schooljaar. Omdat ik dan de oudste kind ben.   

Hi	ik	ben	Nina	en	ik	zit	in	groep	7.	 
En	ik	heb	wel	zin	in	volgend	jaar	maar	stiekem	vind	
ik	deze	klas	leuker.	ik	verwacht	dat	ik	volgend	mijn	
vriendinnen	uit	groep	een	stuk	minder	ga	zien	dus	
dat	is	wel	jammer.	maar	gelukkig	hebben	we	
volgend	jaar	weer	kamp	en	weer	musical	dus	dat	is	
wel	leuk�  

Hoi ik ben Isa en ik ga na de 
zomervakantie naar groep 
8. het lijkt we wel leuk, want dan 
heb ik nog een keer kamp en 
musical. In groep 1 & 2 keek ik 
altijd zo erg op tegen de kinderen 
die in groep  8 zaten en dan zit ik 
er zelf ineens! Dat is wel een 
beetje raar.   

Ik ben Norah ik ben tien jaar zit in groep 7. 
Ik hou ontzettend veel van dieren. Ik heb 
thuis ook veel dieren. Waar ik ook van hou 
is school ik heb een hele leuke juf en 
meester. We hebben lol goede 
samenwerking. Ik kijk volgend jaar er naar 
uit dat er lol plezier en vertrouwen is.  

Het schooljaar zit er bijna alweer op. 
We hebben een super leuk jaar 

gehad, maar het betekent ook dat 
de helft van ons De Barte bijna gaat 

verlaten en de andere helft gaat 
alweer naar de laatste groep op de 
basisschool. Hier in het kort hoe wij 

naar volgend jaar kijken! 
 

Groetjes groep 7/8 
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Hey,	ik	ben	Elbrich.	Ik	ben	11	

jaar	en	ik	ga	naar	de	middelbare	

school	toe.	Ik	denk	dat	het	wel	

leuk	wordt	alleen	heb	ik	geen	

zin	in	huiswerk.	Ik	kom	wel	met	

een	vriendin	van	mij	in	de	klas.	

Ik	denk	dat	ik	de	juffen	en	de	

meester	het	meeste	ga	missen.		

Hoi	ik
	ben	L

ucas	e
n	ik	b

en	12
	jaar,	

Ik	ga	
vrage

n	bea
ntwo

orden
.	 

Waar	ga
	ik	na

artoe
	volge

nd	sc
hoolj

aar?	 

Rsg	Sn
eek,	o

mdat	ik
	een	g

evoel
	had.	

 

Wat	zijn
	je	ve

rwach
tinge

n	van
	de	m

iddelb
are	sc

hool?
	 

Het	w
as	leu

k	toen
	we	g

ingen
	kijken

.	De	p
resen

tatie	
was	

heel	v
rolijk.

	 

Wat	ga	
je	het

	meest	m
issen	

aan	d
e	bas

is	sch
ool?	 

Sommige	gr
oep	7

-ers,	j
uf	Manja	e

n	meeste
r	Dirk

-Wytse.	
 

 

Hoi...  Ik ben Wessel en volgend jaar 

ga ik naar het rsg. Ik heb voor 

het rsg gekozen, omdat de 

presentatie het meest 
overtuigend was. Ik hoop dat ik 

een chill rooster heb en ik vind 

het ook fijn dat er een Albert 

Heijn dichtbij is. Ik ga het fijne 

rooster van de basisschool heel 

erg missen en natuurlijk ook de 

leraren (;  Doei Doei!   
 

Hoi, ik ben Elisabeth, Ik ben 12 jaar en ik zit in groep 

8. Ik ga naar de middelbare school en dat 

wordt Koudum, omdat ik minder ver hoef te fietsen en 

omdat een paar vrienden daar naar toe gaan. Mijn 

verwachting is best hoog, want ik maak een grote stap 

in mijn leven. Waar ik dit jaar nog naar uit kijk is 

het schoolkamp. Wat ga ik het meest missen? De klas 

genoten e juf Manja en meester Dirk-Wytse.  

Hoi, ik ben Dylana (11 jaar). Ik 
ga volgend schooljaar naar het RSG, 
omdat diegene die het vertelde heel 
enthousiast was, want het moest online. Ik 
zit ook met een vriendin in de klas. Als we 
dan een tussenuur hebben gaan we 
lekker shoppen. Ik hoop dat ik een leuke klas 
krijg. Maar ik ga natuurlijk ook de basisschool 
missen, want we hebben het nu zo leuk.  

Hoi, ik ben Sophie en zit in groep 8. Ik ga volgend 
schooljaar naar de middelbare school en ik heb 
gekozen voor het RSG in Sneek. Ik koos voor het RSG, 
omdat ik het heel erg bij mij vind passen. Mijn 
verwachtingen voor het RSG is dat ik het er erg leuk 
ga krijgen (hopelijk) en dat ik meer goede vrienden 
krijg. Wat ik ga missen van de basisschool zijn de 
meesters en juffen en mijn klasgenoten. Waar ik geen 
zin in heb van de middelbare school is huiswerk.  

Hoi, ik ben Maaike. Ik ga volgend jaar naar de 
eerste klas op het Bogerman Koudum. Ik weet 
niet waarom ik naar Koudum wil, het is gewoon 
een gevoel. Mijn verwachtingen zijn dat 
ik wiskunde lastig ga vinden. Wat ik veel ga 
missen zijn mijn vrienden, de geschiedenislessen 
en dat ik niet meer kan lopen, want ik moet 
volgend jaar fietsen. Dat is jammer. Maar ik 
heb er veel zin in.  

Ik ben Fimme en ik zit in groep 7. 
Wat verwacht je van je laatste basisschooljaar? 
Een leuk school jaar  
  
Waar kijk je naar uit? 
Kamp dan kunnen we met heel groep 7 en 8 weg.  
  
Waar zie je tegenop 
Naar de middelbare school, want dan moet ik nieuwe 
vrienden maken. 
  

Hoi,	Ik	ben	Johanna.	Ik	verwacht	van	het	

laatste	bassischooljaar	dat	dat	leukste	

bassischooljaar	wordt.	Ik	kijk	er	naar	om	op	

schoolkamp	te	gaan	en	ik	kijk	nergens	tegen	

op.	Maar	ik	veel	van	dieren	en	ik	rijd	

paard.	Thuis	heb	ik	zelf	ook	dieren.	Ik	heb	

twee	katten	,	een	hond	en	een	konijn	en	ik	

vind	jammer	dat	Snoepie	mijn	konijn	alleen	is.	

Einde.	 

Hoi! Ik ben Elline. Ik verwacht van mijn laatste 

schooljaar dat het super leuk wordt. Ik kijk er 

naar uit om te zien hoe veel ik ben gegroeid. En 

wat ik beleef in groep acht. Ik vindt het nog 
wel een beetje spannend welke middelbare 
school ik ga. 

Hey ik ben Larissa en ik ga naar Bogerman Balk.Ik ben 
bang dat ik de lesuren vergeet, of dat ik het lokaal nummer 
vergeet. En ik zal meester en juf Manja missen. Ik heb deze 
school gekozen, omdat ik er 4 jaar mijn niveau kan doen. 
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VERANDA’S • TUINKAMERS • SCHUTTINGEN

Willem Wierda     Ondernemersweg 7, 8304 BH Emmeloord     T 0514 601366     
Openingstĳ den    Woe. t/m vrĳ . 10.00 - 17.00 uur     Zaterdag 10.00 - 16.00 uur     Maandag en dinsdag op afspraak

Uitgebreid assortiment 

veranda’s, tuinkamers 
en schuttingen.

www.willemwierda.nl

 
 
Oordenwei 5A                                                    
8583 KN Kolderwolde 
tel: 0514  - 60 41 71 
fax: 0514 - 60 12 40   
mobiel: 06 - 11 22 24 08                                             

 
* Enkelglas /  I solati eglas 

* Binnen/buiten   schi lderwerk 
*  Wandafwerking 

* Houtrot reparaties (window – care) 
* Leveren  van d iverse  materialen 

* Vraag vri jbl i jvende  offer te.  
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KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor

 Onderhoud, reparatie en schadeherstel 
 van alle automerken

 APK keuring

 Banden, trekhaken en accesoires

 AircoCheck, VakantieCheck, WinterCheck

 Garantie, Vakgarage Autoverzekering, 
 vervangend vervoer

VAKGARAGE
SCHILSTRA

SCHILSTRA

in Hemelum:

Walikkers 6  |  8584 WS Hemelum  |  T 0514 - 58 18 21  |  info@vakgarageschilstra.nl

WWW.VAKGARAGESCHILSTRA.NL

Diabetes, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, 

ondergewicht. Ouderen, volwassen en kinderen. De diëtist 

van Dieetstyle begeleidt u naar een passende leefstijl binnen 

uw mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op onze website 

www.dieetstyle.nl.

Wat is uw (Di)eetstyle?

Dieetstyle

Annieke Boersma, diëtist

Bakhuizen, Koudum, Workum en Sneek (Antonius Ziekenhuis)

annieke@dieetstyle.nl

06 837 08 967
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In	de	Praktijk	voor	Fysiotherapie	Zuidwest	kunt	u	
terecht	voor:	
• Algemene	

Fysiotherapie	
• Cesar	therapie	
• Zwangerfit	

• Manuele	therapie	 • Oedeemtherapie	
• Kinderfysiotherapie	 • Bekkentherapie	
• Dry	Needling	 • Echografie	
• Medische	training	
• Sportspreekuur	

• Beweegprogramma	
(overgewicht,COPD
,DM,	oncologie	

	 • Register	podologie	
Wij zijn aangesloten bij ClaudicatioNet,  ParkinsonNet,   
COPD netwerk, Schoudernetwerk,  
Oncologie Netwerk en KBSF-jeugd 

	
Locatie Koudum:  Locatie Workum 
Wjukslach 11   Sportcentrum ZWF 
8723 GC Koudum  Hoekseize 22 
    8711 HR WORKUM 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: 
www.fysiotherapiezuidwest.nl, bellen naar de 
praktijk of mailen naar: 
info@fysiotherapiezuidwest.nl 
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