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Doleantie 
.Bij een deel van de Hervormden heerst  

 weer ontevredenheid 

.Er is te veel kerkelijke vrijheid en  

 sommige predikanten zijn te modern 

.Onder leiding van  

 dr. Abraham Kuyper vindt nogmaals 

 een afscheiding plaats, ook in 

 Sexbierum (1886) 
Ds. C.M.W. Plet  

1886-1891 

Ds. P Biesterveld  

1883-1885 
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Gereformeerde Kerk 
.1892: de Christelijk Gereformeerde Kerk en de 

 Nederlands Gereformeerde Kerk worden 

 samengevoegd 

.De nieuwe naam wordt: 

 Gereformeerde Kerk te Sexbierum 

.Oosterbierum –tot dan toe onderdeel 

van de gemeente van Sexbierum- gaat 
voortaan zelfstandig verder 

Ds. M. Mijering  

1892-1894 
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1895: Ds Balhuizen (1) 

Ds. J.C. Balhuizen  

1895-1922 

 Deze jonge voorganger stroomt over van ijver 

 Hij zet zich in voor de te bouwen school, deze 
moet naast de pastorie op de Terp verrijzen 

 Zending wordt anders georganiseerd 

 Christelijke organisaties worden uit de grond 
gestampt 

 Heidenblaadjes worden verspreid 

 De financiën komen onder de loep 

 De zielszorg wordt opnieuw ingericht 

17A 

.Helaas blijft de strijd Hervomd—Gereformeerd 

over en weer fel! 
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1895: Ds Balhuizen (2) 
 Het pand hoek Nije Buor-

ren / Terp wordt aange-
kocht en wordt pastorie 

 De kerk is te klein en te vol 

 Er zijn plannen om de kerk 
aan het Achterom nr 2 te 
verlengen in de tuin 

 Het kerkgebouw groter te maken geeft extra 
complicaties 

 Het besluit wordt uitgesteld 

17B 
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1895: Ds Balhuizen (3) 

 Deze leeraar wil “Gods woord tot openba-
ring doen komen in onze dorpen” 

 Pietersbierum en Wijnaldum krijgen extra aan-
dacht 

 Om de post in Wijnaldum te kunnen betalen wor-
den 400 aandelen á hfl. 10,00 gedrukt 

 De aandelen worden in alle plaatsen van de clas-
sis aan de man gebracht 

 Ds Balhuizen loopt ontelbare malen   via het vis-
serspad (“It Waaigat”) naar Wijnaldum 

17C 
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Gemeentegroei (2) 

.Het aantal gemeenteleden blijft toenemen 

.Rond 1920 bedraagt het aantal zielen 650 tot 690 

.De kerk Achterom nr. 2 wordt te klein 

.Aan de “Heerenstreek” 

wordt van  Notaris Boswijk 
het huis en grote tuin ge-
kocht 

.Tevens wordt van de Her-
vormde Kerkvoogdij grond 
gekocht 

.De kerk kan gebouwd 
worden 
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Bouw 2e nieuwe kerk 
.Een bouwcommissie wordt gevormd en 

 een architect aangetrokken 

.Besloten wordt een nieuwe kerk met  

 kosterswoning en lokaal op te richten 

.Een kerk met toren ! 

.Geraamde bouwkosten: 

 hfl. 46.900,00 

.De aannemer bouwt het 

 geheel voor hfl. 37.450,00 

De eerstesteenlegging 
door ds. L. van Urk op 
9 mei 1927 
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Ds. L. van Urk  

1923-1950 

Ds. C. Bos  

1951-1964 

Anno 1942 
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Anno 1956 
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1962: Grote opknapbeurt 

.Na 34 jaar in gebruik is het gebouw toe aan 

 forse face-lift 

.Er wordt gekeken naar de interieurs in soort-
gelijke kerken in Nij Altoena en Beetgumermolen 

-De ruiten worden vervangen door oudhollands glas met brandschilderingen  

-Het doophek wordt verwijderd, preekstoel en traptreden worden met hard-
hout bekleed 

.Het bruine interieur wordt lichtgrijs geschilderd 
Onder supervisie van huis-
schilder K. Roorda te Sex-
bierum worden in de win-
termaanden alle schilders 
uit Barradeel ingeschakeld 

Tijdens de verbouwing worden de 
diensten in de Herv. Kerk gehouden. 
‘s Morgens en ‘s middags eerst een 
hervormde dienst en daarna een ge-
reformeerde dienst !! 
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1967: Nieuwe pastorie 
.Het grote statige herenhuis was moeilijk te be-
wonen en te verwarmen 

.Verbouw en restauratie worden overwogen 

.Besloten wordt tot afbraak en nieuwbouw 

Ds. J. Tiersma  

1967-1974 
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1973: “Nieuw” orgel 
.Het orgel uit de kerk aan het  

 Achterom (1894) is helemaal “op” 

V.l.n.r.: Jan Groothof, 
Roelof Zaagsma, Jan Bie-

rema, Albert Dijkstra, 
Germ Dijkstra 

Een deel van het benodigde geld 
wordt bij elkaar gespaard door 
o.a. bazaars en inpakwerk bij de 
plaatselijke spuitbussenfabriek,  
de “Enna” 

.Een twee-klaviers orgel uit de 
kerk van Jutrijp wordt aange-
schaft 

.Vrijwilligers verbouwen  

 het orgelbalkon 
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Jaren 80: Nieuwe lokalen 
.Grootse plannen worden ontwikkeld in 1981 

.De kosterswoning wordt gesloopt 

.Het grote lokaal wordt afgebroken 

.Nieuwe vergaderlokalen, keuken en toiletten 
worden gerealiseerd 

.Het geheel wordt door vrijwilligers gerealiseerd 

Ds. 
K.Th.Vaatstra 
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Samen op weg 
.De reeds in de jaren 60 ingezette ontkerkelijking 
zet door 

.Sommige Gereformeerden zoeken hun heil bij an-
dere kerkgenootschappen 

.In de jaren tachtig wordt het “Samen op weg” 
met de Hervormden inniger 

Ds. F.F. Omta 

1984-1991 
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2007: Kerkelijke fusie 
.De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde 
Kerk fuseren 

.De Protestantse Gemeente Sexbierum-
Pietersbierum is een feit 

.Beide kerken, bijgebouwen, pastorieën en landerijen komen 

in de boedel van de nieuwe Protestantse Gemeente 
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De kerken krijgen een naam 
.Vanaf dan is het de Terskflier en de Sixtuskerk 

.Werden in de kerken op het Achterom nog 3 kerkdiensten per 

week gehouden, vanaf ca. 2013 is er nog 1 dienst per week 

 

.Commissie van Beheer en Kerkvoogdij worden het       
“College van Kerkrentmeesters” 

Wat zal de toekomst 
ons verder brengen ?? 

Ds. J. de Vries 

1993-2010 


