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Kerkdiensten.  

 

29 maart Boer. Mariakerk 
 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Kerk in Actie 

3 april Ried. Walburgakerk 
Goede Vrijdag 
m.m.v. het koor de 
Walburgasjongers 

19.uur Ds. JC. Dondorp 
 

5 april Ried. Walburgakerk 
Pasen 
m.m.v. het koor de 
Walburgasjongers 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Jeugdwerk 

12 april Slappeterp. Dionysiuskerk 
Friese dienst 

9.30 uur 
 
 

Ds. K. Visbeek 

19 april Slappeterp. Dionysiuskerk 
 

9.30 uur 
 

Drs. J. de Haan 
collecte: Kerkvoogdij 

26 april Dongjum. Donatuskerk 
m.m.v. het koor de Lofstem uit 
Welsryp 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Eredienst en Kerkmuziek 

3 mei Dongjum. Donatuskerk 
 

9.30 uur Mevr. A. Spanjer-Oosterloo 

10 mei Zweins. Reginakerk 
 

9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 
Collecte: Missionair werk en 
Kerkgroei 

17 mei Zweins. Reginakerk 
 

9.30 uur Da. E. Rooseboom 
collecte: Kerkvoogdij 

24 mei Skingen. Stevenskerk 
Pinksteren 
m.m.v. het koor de 
Walburgasjongers 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Kerk in Actie: Pinksteren 

31 mei Skingen. Stevenskerk 9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
 

7 juni Slappeterp. Dionysiuskerk 
H.A. 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte:Werelddiaconaat 

14 juni Slappeterp. Dionysiuskerk 
Friese dienst 

9.30 uur Ds. K. Visbeek 
collecte: Roosevelthuis 

21 juni Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Mevr. C. Akkerboom-Hondema 
collecte: Kerkvoogdij 

28 juni Peins. Gertrudiskerk 
m.m.v. Tim en Ilse 

9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
 

5 juli Schalsum. Nicolaaskerk 9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Jeugdwerk 

12 juli Schalsum. Nicolaaskerk 9.30 uur Ds. JC. Dondorp 
collecte: Kerkvoogdij 

19 juli Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Mevr. A. Spanjer-Oosterloo 

26 juli Peins. Gertrudiskerk 9.30 uur Da. E. Rooseboom 

 

2 augustus Schalsum. Nicolaaskerk 9.30 uur Mevr. M. Gort-Terpstra 
collecte: Kerkvoogdij 

 
Als teken van ontmoeting is er voor de dienst gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te 
drinken. 
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“Vader in uw handen beveel ik mijn geest” 
 
De laatste woorden van de  Heer Jezus, die hij bad vanaf het kruis. Aan de lange weg van lijden en 
sterven kwam een einde. Het waren niet zomaar woorden die Hij sprak. Het waren de, in die tijd bekende 
woorden van het avondgebed. Op zich weer woorden uit psalm 31. Het avondgebed, dat de joodse 
mensen toen aan het einde van de dag baden, voordat zij gingen slapen.  
 
 “Bij U HEER, schuil ik (…...)  
 wees voor mij een rots, een toevlucht,  
 een vesting die mij redding biedt.  
 U bent mijn rots, mijn vesting,(.....)  
 in uw  hand leg ik mijn leven.” 
 
Het was ook het gebed, dat de joodse kinderen, van hun ouders leerden 
en opzegden voordat zij naar bed gingen. Te vergelijken met het bekende 
avondgebed dat velen van ons van hun vader of moeder geleerd hebben:  
 
 “ik ga slapen ik ben moe,  
 doe mijn beide oogjes toe,  
 HERE houdt ook deze nacht  
 over mij getrouw de wacht.”  
 
Ik neem aan dat moeder Maria en/of vader Jozef, dit joodse avondgebed 
ook aan de kleine Jezus geleerd heeft te bidden voor het slapen gaan. En 
op die goede vrijdag, stervend aan het kruis bidt Jezus het weer. Zijn 
leven geeft Hij over in Gods hand. In het joodse avondgebed (ps 31) 
wordt vaker gesproken over de hand van God. Immers, het is de hand van God, die de mens heeft 
geschapen. Aan het begin van ons leven staat de scheppende hand van God. In het gebed staat ook: in 
uw hand Heer ligt mijn lot en mijn leven. En het zijn de handen van God, die de mensen, opbeuren als ze 
vallen, die hen vastgrijpen als ze dreigen te verongelukken, die hen de tranen van de ogen wist als ze 
verdriet hebben. En het is de uitgestoken hand van God naar mensen toe, waar bij de woorden klinken: 
“Hier ben ik, ik ben er voor jou.” (Ik ben, die ik ben. JHWH, de naam van God.) Heel kenmerkend voor het 
werk van de Messias was, dat Hij mensen de handen oplegde en hen zegende.” Zegenen is als het ware 
de hand op de schouder leggen, (of op het hoofd) en zeggen, God houdt je vast. Hij zal je helpen. Niet zo 
lang geleden was ik op de joodse begraafplaats van Leeuwarden (a.d. Jelsumerweg) . Daar zag ik de 
steen op een priestergraf. (fam. Cohen) (c.h.n betekent priester) (mensen met de naam Cohen stammen 
vaak uit het oude joodse priestergeslacht). Afgebeeld waren twee zegenende handen. Een joodse 
priester legt mensen de handen op en zegent hen in de naam van God. Aan het einde van zijn leven bidt 
Jezus het joodse avondgebed. Het gebed over de zegende handen van God. “Vader, in uw handen 
beveel ik mijn geest.” Mijn begin, mijn hele leven, mijn sterven, toevertrouwd aan de zegenende handen 

van God de vader. 
Hij bidt deze woorden, met zijn beide armen uitgestrekt, 
vastgenageld aan het kruis. Alsof hij al stervend de zegen 
van God wil doorgeven. In de absolute eenheid met God 
geeft Hij zijn leven voor mensen. Hij, de Messias, de zoon 
van God, is en was de zegen van God. 
Het kruisteken, het symbool van lijden, pijn en sterven, is 
tegelijkertijd het symbool van geloof en hoop en liefde 
geworden. Een zegenkruis.  
“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest” 
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Glas in loodraam: “de zegenende handen van Christus” 
 
Een stuk van een glas in loodraam dat wij ooit in Sneek bij een antiquair kochten. Slechts een deel. Een 
gedeelte van een raam waarop een zegenende Christus moet zijn afgebeeld. Het bovenste gedeelte 
ontbreekt. Hierdoor zijn slechts de handen zichtbaar. Dit glas in lood raam heeft een duidelijke plaats bij 
ons in de kamer. Opvallend zijn reacties van bezoekers, familie en vrienden. Waarom slechts een half 
raam? Zou het ontbrekende stuk nog te vinden zijn? Wat jammer dat dit raam kapot is. Onze wedervraag 
is dan: “en wat vind je van die handen, die zegenende handen, meer hoeft toch eigenlijk niet?  

 
 

Bijzondere diensten. 
 
Goede Vrijdag: (Ried 19.00 uur) Uitvoering van de Vesper Passie. Muziek van Willem Vogel.  
Waren wij gewoon in onze gemeente van Ried-Skingen op de avond van Goede Vrijdag een “stilte-
dienst” te houden. Geen preek, geen luide muziek, maar een lezing van het gehele lijdensevangelie. Het 
doven van de kaarsen en in stilte de kerk verlaten. Dit jaar zullen de Walburgasjongers het gehele 
lijdensevangelie zingen. 
Een korte Matheus Passion, in de bewerking van Willem Vogel. Deze passion past heel mooi in de 
context van een stilte dienst. 
Pasen (Ried 9.30 uur) Weer met medewerking van de Walburgasjongers. Nu bepaald geen “stilte-dienst”. 
Het licht zal weer de kerk in gezongen worden. De nieuwe 
paaskaars van 2015, de kerk in gedragen worden. De blijdschap 
mag weer volkomen zijn want wij mogen vieren dat op de 
paasmorgen onze Heer uit de dood verrees en ons voor is gegaan 
op de weg van leven. Vrolijke paasliederen. 
Uiteraard zingen wij het bekende “U zij de glorie, opgestane Heer” 
en ontsteken wij de grote 7 armige paaskandelaar. Het mag weer 
licht worden in een donkere wereld.  
 
 

Paasgroetenactie. Briefkaarten aan gevangenen 
 
Elk jaar doen wij als kerkelijke gemeente weer mee met de 
paasgroetenactie van de protestanse kerk 
Zomaar een briefkaart versturen, met een hartelijke groet, naar een 
gevangene, ergens in de wereld. Soms wordt gekozen voor briefkaarten naar politieke gevangenen. 
Soms ook naar gevangenen in concentratiekampen. Dit jaar gaan de briefkaarten naar Nederlandse 
gevangenen in buitenlandse gevangenissen. 
Zo maar een hartelijke groet. Pasen. Wat er ook is gebeurd we vergeten je niet. Bedenkend, hoe moeilijk 
het al is om in een Nederlandse gevangenis je straf uit te zitten, des te verschrikkelijker is het gestraft te 
worden in een buitenlandse gevangenis. (als je dat al overleefd).  
Pasen. Het feest van opstanding en leven, van toekomst. Daarom een hartelijke groet. Wij vergeten je 
niet. 
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Enkele jaren geleden kregen wij, als kerkelijke gemeente van Een (dr.) een dankkaartje terug uit Rusland. 
Jaren later. De man schreef dat de briefkaart van de kerk uit Een, al die tijd in zijn cel had gehangen. Het 
was de enige post die ooit was doorgekomen. Het had hem gesteund. Zoiets is natuurlijk altijd leuk om te 
terug te krijgen. Maar dat gebeurt zelden. Hoeft ook niet. De boodschap “wij vergeten je niet” is mooi 
genoeg. 
 
Doet u mee? Briefkaarten zijn in de tijd rond Pasen in de kerk te krijgen, of bij onze diakenen. Met daarop 
al naam en adres van een gevangene. Behalve een hartelijke groet mag er uiteraard niets worden 
bijgeschreven. Kosten? één postzegel.   
 
 

Ouderenmiddag: “Wat in skrik.”     
 
Dat was inderdaad even schrikken. Zaterdag 28 februari. In verhouding veel opgaven, dus een volle zaal. 
Een gezellige middag, een fijne sfeer. Veel mensen konden elkaar weer eens ontmoeten. Goed van eten 
en drinken. Een loterij, waarbij iedereen een winnend lot had. En een toneeluitvoering van het stuk “Wat 
in skrik” door de toneelvereniging van Skingen-Slappeterp. Het was een mooi en spannend stuk. Een 
schrik ging door de zaal toen het afgelopen was. Ook dit jaar was er weer een collecte  bestemd voor de 
voedselbank Harlingen Franeker. Deze bracht € 250,- op. 
 
 

Gemeentevergadering- avond van “biddag gewas en arbeid” 
 
Al jarenlang zijn wij gewend in onze gemeente van Ried-Skingen om in het voorjaar en in het najaar een 
gemeentevergadering te houden. En wij doen dat altijd op de avonden van “biddag gewas en arbeid” (2e 
woensdag maart) en van “dankdag gewas en arbeid” (1e woensdag november). Soms wordt dan het wel 
en wee van onze gemeente besproken, soms is er een spreker met een bijzonder onderwerp, en vaak 
ook worden de financiële verslagen van kerkrentmeesters en diaconie doorgenomen. Dit jaar wilden wij 
eens wat anders. Het voorstel was nu om samen een brood maaltijd te gaan vieren. En zo is dat gegaan. 
Eerst dachten wij aan een gezamenlijke maaltijd in de consistoriekamer. Die bleek te klein. Het werd dus 
in de kerk. Verschillende soorten brood en hartige taart. Het was goed en heel gezellig. 
Tijdens de maaltijd heeft mevr. Riemersma ons een mooi en spannend verhaal verteld. 
(Wat kan zij mooi voordragen !) Als afsluiting nog enkele nieuwe liederen gezongen uit het Nije Fryske 
Lieteboek dat op 18 april a.s. in de grote kerk van Leeuwarden zal worden aangeboden. Zo 'n 
gemeentevergadering is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 

Pastoralia. 
 
Vreugden en verdriet wisselen zich af. Niet alleen in de wereld ver weg. Maar ook in onze kleine 
kerkelijke gemeenschap van Ried-Skingen. Meldt de een zich dankbaar en gezond een nieuwe heup of 
knie te hebben gekregen. -- Van harte gefeliciteerd en sterkte verder met de revalidatie --  Meldt een 
ander trieste berichten over ziekten die niet te genezen zijn; zelf of in de directe familiekring. Moeilijke 
berichten. Moeilijke situaties om te doorstaan. Zowel in vreugden als in verdriet, in voorspoed en in 
tegenspoed mogen wij ons gesteund weten door Gods liefde. Gods zegen mag ons de kracht geven om 
te leven. 
 
Wij gedenken. Bouke Arjen Bouma. 81 jaar. Kleaster Anjum 
Vol goede moed en in een volledig vertrouwen op een goede afloop, is Bouke Bouma , voor een 
hartoperatie afgereisd naar Kopenhagen. Dat het een lastige en moeilijke operatie zou zijn, was bekend. 
Toch ging hij met vol vertrouwen dat het goed zou komen. Altijd optimistisch. De laatste 40 jaar had hij al 
meerdere medische crises overwonnen. Doorzetter, volhouder. Zo kenden wij hem, de boer van Kleaster 
Anjum. Maar niet alleen als boer kenden wij hem. Ook als man die heel zijn leven bezig is geweest met 
en voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij was betrokken op de maatschappij, hij las veel, en 
speelde mooi piano. In het koor van Ried missen wij zijn heldere bas. Bij de operatie in Kopenhagen is 
Bouke Bouma gestorven, 3 februari, 81 jaar oud. Wij gedenken hem als de man vol van goede moed en 
met het vaste vertrouwen. De doorzetter, de volhouder. Ons gebed en meeleven gaat uit naar zijn vrouw 
Line, kinderen, kleinkinderen en zijn vele vrienden.     
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Wij gedenken. Pieternella Blok, 91 jaar. Boer 
Na een lang en enerverend leven is Mevr. Blok op 91 jarige leeftijd overleden.  
Geboren in Pijnacker, opgegroeid in Rotterdam, als predikantsvrouw geleefd en gewerkt in meerdere 
kerkelijke gemeenten. Jarenlang een functie gehad in het bedrijfsleven. De laatste jaren in ruste in Boer. 
In een zelfstandige woning, onder één dak met haar dochter, schoonzoon en kleinzonen. Tot op het laatst 
wist zij haar zelfstandigheid te bewaren en hield zij de regie over haar leven in eigen hand. Daarbij altijd 
zorgzaam en meelevend. Naar haar kinderen, kleinkinderen en de mensen om haar heen. Vreugden en 
verdriet wisselden zich af in haar leven. In dit alles wist zij zich gedragen door haar geloof in God en haar 
vaste vertrouwen dat het goed zou komen. De laatste jaren waren moeilijk voor haar. Zij ervaarde steeds 
meer beperkingen. Op 3 februari is zij gestorven. Ons gebed en meeleven gaat uit naar haar kinderen en 
kleinkinderen. 
 
 

Rondje langs de kerken 
 
Kerk Dongjum 
De kerkrentmeesters hebben een gesprek gehad met de directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. 
Doel was om vrijblijvend informatie te krijgen over een eventuele overname van de kerk te Dongjum door 
deze Stichting. 
De kerkenraad heeft naar aanleiding van dit gesprek besloten om de kerk voorlopig niet over te dragen 
aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken, mede door de hoge “bruidsschat “ die gevraagd werd. 
 
Kerk Slappeterp 
Voor deze kerk ontvangen we jaarlijks een bedrag uit de BRIM regeling voor het onderhoud. De 
kerkrentmeesters hebben het benodigde onderhoud opgenomen en zullen in de komende zes jaren 
overeenkomstig het gestelde in de BRIM regeling het onderhoud proberen uit te voeren. 
 
Kerk Ried 
Voor groot onderhoud is een raming gemaakt door de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen  in 
Friesland. 
De kosten zijn geraamd op € 242.454. 
Door de Provincie Fryslân is een subsidie toegezegd van € 107.581 en uit de BRIM regeling kunnen we 
de komende zes jaren het bedrag van € 40.334 ontvangen.  
De kerkenraad heeft daarom besloten om een bestek te laten maken en de werkzaamheden deze zomer 
te laten uitvoeren. Het gaat dan voornamelijk om het dak ( de leien), de ankers en het voegwerk van de 
toren en het herstellen van de ramen. 
 
Kerk Skingen 
Deze kerk staat er goed bij. Toch heeft de Monumentenwacht een aantal aandachtspunten 
geconstateerd. We gaan bekijken op welke manier we dit kunnen verhelpen. 
 
De overige vier kerken te Skalsum, Peins, Zweins en Boer zijn in eigendom bij de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken. Deze stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud. In het voorportaal van de kerk van Peins 
is deze winter een toilet en een keuken geplaatst. De toren te Peins staat op dit moment in de steigers 
voor onderhoudswerkzaamheden. 
 
 

Zaterdag 25 april Kledingactie Mensen in Nood. Franeker en Harlingen 
 
Voor de kledingactie kunt u gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plasticzakken of 
pakdozen afgeven op de volgende adressen: 
Franeker, Plein Kleijenburg, 25 april van 09.00 tot 12.00 uur 
Harlingen: Zuiderhaven 75, bij Michaëlkerk, van 10.00 tot 12.00 uur 
Voor informatie en hulp kunt u contact opnemen: 
Franeker: 0517-382765, 06-13268864, 0517-396355, 06-51503333 
 
De opbrengst is deze keer voor het ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Het 
land kampt met regen en cycloonoverlast, wegvallen van dijken, en verdrinken van 8000 mensen per 
jaar. Dankzij de opbrengst worden er door Mensen in Nood dijken aangelegd en een preventieproject 
opgezet. Dat alles is mogelijk dankzij uw bijdragen aan de kledingactie en de inzet van vrijwilligers voor 
de inzameling. 
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Een stuk geschiedenis 
 

 
 
Zo kun je deze handgeschreven boeken wel noemen. 
Het handschrift is nog uit de tijd, dat het vak schoonschrijven nog op de lagere school werd onderricht. 
De namen van de overledenen werden met sierlijke letters opgeschreven en bijgehouden in het 
grafregister. Tegenwoordig wordt dit op de computer gedaan, zoals bijna alles digitaal wordt bijgehouden. 
Verarming of verrijking? U mag het zeggen! 
Ale Idsardi heeft de boeken van de begraafplaats van Zweins bij mij ingeleverd. Deze boeken worden 
bewaard in het archief achter het orgel in de kerk van Skingen. 
Ale bedankt voor je tijd en betrokkenheid die nodig waren voor administratieve en praktische zaken. 
 
Namens de kerkenraad, Bauke Wijma 
 
 

Website 
 
De website van onze gemeente wordt steeds iets uitgebreider. 
Van bijzondere gebeurtenissen in onze gemeente worden foto’s gemaakt en op de website gezet. 
Ook kerkdiensten en andere bijzondere activiteiten worden gemeld. 
Neem dus eens een kijkje op pkn.ried-skingen.nl 
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2015 
 
 
 

“De kerk is een warme plek waar je God en elkaar kunt ontmoeten,de kerk is een 
waarde die niet in geld is uit te drukken, maar die niet zonder geld kan bestaan” 
(www.kerkbalans.nl) 
 
Dit was de aanhef van de brief die leden en doopleden half januari in de bus hebben gekregen. 
Er zijn 108 brieven verstuurd. 
We hebben 44 reacties teruggekregen met een toegezegd bedrag van € 8520,- 
Hier zijn we erg blij mee. Maar het betekent ook dat er 64 niet gereageerd hebben. 
We hebben het u zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om te reageren. 
________________________________________________________________________________ 
Ik wil dat mijn bijdrage  O  wordt opgehaald 

  O  maak het over per bank 

  O  doe geen bijdrage 

Doe bovenstaande gegevens in de retour envelop of mail deze gegevens naar de scriba, 

mevr. O. Fokkema;  info@ried-skingen.nl 
_________________________________________________________________________________ 
 
Om u enigszins een indruk te geven van onze financiële situatie het volgende: 
In onze begroting staat een bedrag Baten: € 64.429,- en voor Lasten: € 88.579,- 
Een verlies van € 24.150,- per jaar in ons huishoudboekje. 
Dit is exclusief het groot onderhoud aan onze gebouwen. 
Kerkbalans is een onderdeel van de Baten. Uw bijdrage groot of klein hebben we echt nodig om het 
verlies zo klein mogelijk te houden. 
Ook als u dit jaar geen bijdrage doet, willen we dit wel graag van u weten. 
Dit jaar dus in eerst instantie geen herinnering per brief, maar een algemene oproep om te reageren. 
 
Rabobank  NL89 RABO 0320 4617 18 

ING bank   NL44 INGB 0002 6677 95 

Kerkrentmeester belast met financiële zaken, Bauke Wijma. 
 

Begraafplaatsen Ried-Skingen c.a. 
 
De grafmonumenten, de stenen, van de graven waarvoor geen begraafplaats onderhoud meer werd 
betaald op de begraafplaatsen van Dongjum en Skingen zijn dit jaar verwijderd.  
Een enkel monument of steen is blijven staan, omdat ze van cultuur historisch belang worden geacht 
voor betreffend dorp en begraafplaats. De betreffende graven zijn wel weer in eigendom teruggegeven 
aan de eigenaar van de begraafplaats, de Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. 
Dit jaar wordt een inventarisatie gemaakt van de begraafplaatsen Schalsum en Boer 
Hiervoor willen we dezelfde procedure hanteren. 
 
De procedure is als volgt: 

 In de maand mei worden de lijsten publiekelijk gemaakt: 
o In het kerkblad. Dit blad wordt met een oplage van 700 stuks in onze dorpen verspreid. 
o Voor de mensen die jaarlijks een nota ontvangen van betreffende kerkhoven wordt een 

lijst toegestuurd. 
o Op de betreffende begraafplaats wordt een publicatiebord geplaatst met daarin de 

verwijderingslijst. 
o De betreffende stenen worden gemerkt. 
o Op de website van onze gemeente. 

mailto:info@ried-skingen.nl
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In het reglement staat dat familie en verwanten 3 maanden de tijd hebben om te reageren, voordat de 
lijsten definitief worden. 
Graag willen we dat ook, vooral de graven die niet opgezegd zijn. Bij reageren kunnen ze weer 
opgenomen worden in het nota bestand. 
 
 

Mutaties 
 
 

Peins Vertrokken 
Ziekenhuis 
 
Verhuisd en nieuw 
binnengekomen 
 

Jolanda Peper naar Franeker.(Froonacker) 
Opgenomen geweest dhr. G. Edens 
Thuis gekomen uit de Batting: mevr. Joukje de Groot 
Niek Feenstra en Sanne Riezebos: Dorpsstraat 47 

Zweins Ziekenhuis 
 
Overleden 

Opgenomen geweest: dhr .A. Idsardi 
                                      
Ype Sytsma ( oud dorpsgenoot ) 
Sye Fokkema                                   

Boer Overleden 
 

Mevr. Blok 

Dongjum Ziekenhuis 
Overleden 
 

Opgenomen geweest: mevr. R. Tigchelaar 
Dhr. D. Boomsma 

Ried Nieuwe bewoners 
 
Vertrokken 
Overleden 

Fam. Elshout 
Dhr. Kornelis 
Fam.  Detmers 
Bouke Bouma( Klooster-Anjum ) 

Skingen Geen mutaties 
gekregen 

 

Schalsum Ziekenhuis Opgenomen geweest: mevr. Bruinsma 
 

Slappeterp Ziekenhuis 
Vertrokken 
Nieuwe bewoners 
 

Opgenomen geweest: Rutmer Koster 
Fam. Bosch naar Franeker 
Fam. Veerman-van der Meij en kinderen 

 
 
Mutaties a.u.b. zelf doorgeven aan de contactpersonen van de dorpen  

 
Contactpersonen van de dorpen: 
 
Boer  Mevr. G. v.d. Wal  Tel. 0517-269403 
Dongjum Mevr. J. Plantinga Tel. 0517-396571 
Peins  Mevr. M. Bootsma Tel. 0517-269660 
Ried  Mevr. Tj. de Jong  Tel. 0517-269401 
Schalsum Mevr. H. v.d. Oest  Tel. 0517-393180 
Slappeterp Mevr. Tj. Kodde  Tel. 0518-451407 
Zweins  Mevr. J. Zeldenrust Tel. 0517-232209 
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