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Voorwoord 

Dit boekje wordt uitgegeven ter gelegenheid van het sluiten van kerkge-
bouw De Terskflier. 

Het is een boekje met een terugblik, met herinneringen, maar we blik-
ken ook vooruit. Dit afscheid van De Terskflier is in zekere zin ook een  
sluitstuk van het fusieproces van de Gereformeerde kerk en de Her-
vormde gemeente van Sexbierum-Pietersbierum. 

Bijna een eeuw is deze kerk het kerkgebouw van de Gereformeerde 
kerk ter plaatse geweest. Een huis van gebed, een huis waar Gods 
woord werd verkondigd, waar gevierd werd, belijdenis gedaan, ge-
rouwd, getrouwd, waar gedoopt werd en het Heilig Avondmaal werd 
gevierd. 

Een kerk is meer dan hout en steen, al zingen we: “maar niet met steen 
en hout alleen is ’t grote werk gedaan, ‘t zal om onszelve gaan” (lied 
971: 2 uit het Nieuwe Liedboek). Hoe waar die woorden zijn: een kerk is 
een gebouw, waar je veel gevoelens bij hebt, veel herinneringen, waar 
je God ontmoet hebt vaak in een ontmoeting met een medemens. Het is 
ook een gebouw dat met stuivers en dubbeltjes van mensen, die het 
vaak niet breed hadden, gebouwd is. 

Er is ook reden tot dankbaarheid. In de afgelopen maanden heb ik veel 
verhalen gehoord over de verdeeldheid die er was in het dorp: drie 
scholen, 3 kerken. Er is nu één school. We zijn nu één gemeente, in één 
kerk. Dat is een goede ontwikkeling. We kijken om, maar blikken ook 
vooruit. Om het met lied 809 uit het Liedboek te zeggen: 

  Blijf niet staren op wat vroeger was, 

  Sta niet stil in het verleden. 

  Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen 

  het is al begonnen, merk je het niet. 

In dankbaarheid nemen we afscheid van De Terskflier en komen nu als 
gemeente samen in de vernieuwde Sixtuskerk. Samen ook met het dorp, 
waar we elkaar treffen in de nog te realiseren nieuwe Multifunctionele 
Accommodatie (MFA). Maar bovenal samen met God, want: Ga met God 
en Hij zal met ons zijn. 

 

ds. Evert Jan Hefting 
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Geschiedenis in vogelvlucht van  

de Gereformeerde kerk in Sexbierum 

Beginperiode en Afscheiding 

Na de Franse bezetting wordt ons land in 1815 het Koninkrijk 
der Nederlanden met als staatshoofd koning Willem I. Hij is 
ook opper-kerkvoogd van de Hervormde Kerk. Predikanten 
worden benoemd door het ministerie van Eredienst. 

In die jaren groeit de onvrede over het bestuur van de kerk, 
maar ook over de prediking, die door sommigen als te weinig 
bijbels wordt ervaren. Een van de voormannen van die pro-
testbeweging is ds. Hendrik de Cock uit Ulrum. Het komt in 
1834 tot een Afscheiding van de Hervormde kerk. Zo ook in 
Sexbierum, waar men  stiekem eigen diensten houdt. In 1835 
ontstaat in ons dorp de Christelijk Gereformeerde kerk. Men 
komt bij elkaar in een schuur aan het huidige Achterom die 
via een steeg aan de Nije Buorren te bereiken is.   
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In de loop van de jaren groeit de gemeente uit zijn jasje. In 
1879 wordt op de plek van een oud pakhuis een nieuwe kerk 
gebouwd aan het Achterom. Daarnaast komt er een pastorie, 
een Gereformeerde School en een kosterswoning. De bouw 
van de kerk wordt aanbesteed, kosten hfl. 6.130,00. Deze 
nieuwe kerk doet dienst tot 1927.  
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Doleantie 

Bij een deel van de Hervormden heerst weer ontevreden-
heid. Er is teveel kerkelijke vrijheid en sommige predikanten 
vindt men te modern. Het komt opnieuw tot een afscheiding, 
ditmaal Doleantie genoemd onder leiding van Abraham Kuy-
per. Deze afscheiding gaat Sexbierum niet voorbij. Ook hier 
verlaat een groep gemeenteleden de Hervormde kerk en 
komt op zondag in eigen kring samen. Ze noemen zich de Ne-
derlands Gereformeerde kerk.  

In 1892 gaan de Christelijk Gereformeerde kerk en de Neder-
lands Gereformeerde kerk (ook wel Gereformeerde kerk A en 
B genoemd) landelijk samen als Gereformeerde kerk. Dat ge-
beurt ook in Sexbierum. 

80 Zielen komen over uit Oosterbierum en de kerkgrenzen 
worden vastgesteld. In die periode bedraagt het aantal cate-
chisanten 170. Zelfs op Roptazijl wordt aan een groep ouder 
dan 12 jaar onderwijs gegeven. 

De periode van ds. Balhuizen (1895—1922) kenmerkt zich 
door de opkomst van christelijke organisaties van werkne-
mers en werkgevers en de Gereformeerde School, christelij-
ke ziekenhuizen en rusthuizen, enz.  



7 

 

Toen is ook de evangelisatiepost in Wijnaldum opgericht. In 
dit dorp wonen 57 van de ongeveer 690 zielen. In later jaren 
wordt in Wijnaldum tevens zondagschool georganiseerd. 
Jeugd uit Wijnaldum wordt aangevuld met kinderen uit Sex-
bierum. 
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Gemeentegroei en bouw nieuwe kerk 

Rond 1920 bedraagt het leden aantal van de kerk zo’n 650 – 

690. Opnieuw is de kerk aan het Achterom te klein. Men 
krijgt de kans om het notarishuis aan de Heerenstreek 

(tegenwoordig de Tsjerk Hiddesstrjitte) te kopen, een statig 

herenhuis met een grote tuin. Het huis doet dienst als nieu-

we pastorie. In de tuin wordt een nieuwe kerk met een to-

ren, een kosterswoning en lokalen gebouwd, de huidige Ter-
skflier. Op 9 mei 1927 legt ds. L. Van Urk, de toenmalige ge-

reformeerde predikant de eerste steen van de kerk onder het 

zingen van psalm121:1 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
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De totale kosten van de kerkbouw, inclusief verfwerk, be-

dragen hfl. 37.450 gulden.  

Plattegrond van kerk, kosterswoning en pastorie 
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Oorlogsjaren en Vrijmaking 

Op 10 mei 1940 breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De eerste 

jaren van de bezetting verlopen redelijk rustig voor de kerk. 
Op de boerderijen worden de nodige onderduikers verstopt. 

Eind 1943 wordt ouderling Westra echter door de bezetter 

meegenomen en moet ouderling Bruinsma vluchten. Ook uit 

andere gezinnen worden mensen door de Duitsers gevangen 

genomen en weggevoerd.  

Ook kerkelijk is er strijd, die op het dieptepunt van de oorlog 

tot een ontlading komt: de Vrijmaking in 1944. Sinds de derti-
ger jaren is er onder theologen een groot verschil van mening 

over de betekenis van de Doop en het Verbond.  

Kort gezegd kwam het hier op neer: was de doop alleen geldig 

als de gedoopte de rest van zijn/haar leven gelovig bleef, en 

doopte je op grond van een veronderstelde wedergeboorte (de 

synodalen)? Of is de doop een teken van Gods belofte dat je 
Zijn kind mag zijn, waarbij de dopeling geroepen wordt om 

ook als kind van God te leven (de vrijgemaakten)?  

Een grote groep mensen stapt in navolging van hun voorman 

dr. K. Schilder  uit de Gereformeerde kerk. Dankzij wijs optre-

den van ds. Van Urk komt het hier in Sexbierum niet tot een 

aparte gemeente, al sluiten een aantal leden zich aan bij de 

Vrijgemaakte kerk Franeker – Sexbierum. 

In oktober 1944 wordt ds. Van Urk gevangengenomen door de 

Duitsers en als dwangarbeider naar Drenthe afgevoerd. Na eni-

ge tijd ontsnapt hij uit zijn gevangenschap en duikt de rest van 

de oorlog onder bij bevriende familie. 

Februari 1968 ….Uit de bijdrage van de 
predikant: Iemand bracht ƒ 5,00. Die 

zouden anders in de avondmaalscollecte zijn gekomen, maar 
het was zulk slecht weer, dat de tocht daar heen niet door 
ging. Maar de bijdrage zou er zijn, die mocht er niet onder 
lijden. Het maakt je stil….. 
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Jaren 50 en 60 

De jaren 50 brengen veel veranderingen. Het zijn de jaren van 

ds. Bos. Het ledental daalt sterk als gevolg van grote emigra-
tie naar Canada en Australië en vertrek naar het westen 

(Hoogovens) en Twente vanwege de grotere werkgelegenheid 

en hogere lonen.  

Vrouwen krijgen stemrecht bij ambtsdragerverkiezingen, er 

wordt na lang debatteren overgegaan tot het ritmisch zingen, 
de Nieuwe Bijbelvertaling wordt ingevoerd en er komen 

jeugddiensten. Friese diensten doen intrede, de voorlezende 

ouderling verdwijnt uit de diensten, geluidsinstallatie en oor-

telefoons worden aangeschaft en de kerk wordt van nieuwe 

gebrandschilderde ramen voorzien. 

Donkerbruin interieur met 
orgel  Bakker & Timmenga 
(1892) overgeplaatst uit de 
kerk aan het Achterom. 

Orgel is in 1928 uitgebreid  
door Firma Spanjaard te Am-
sterdam. Herstelwerkzaam-
heden in 1949 uitgevoerd 
door Fonteijn & Van Gaal  
Amsterdam. 

De kwaliteit van het orgel is 
slecht. In 1965 wordt door 
Stichting Orgelcentrum een 
rapport opgesteld. Geraamde 
kosten voor herstel van het 
orgel ongeveer 29.000 gul-
den. 
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Schilderij van Sj. de Vries (?) 1951, beschikbaar gesteld door 
mevr. S. Van Urk-Adema (schoondochter van ds. Van Urk) 

Maart 1968 ……Pasen. Op tweede paasdag zal er D.V. weer 
een gezamenlijke dienst zijn met de Ned. Herv. Gem. hier 
ter plaatse. Evenals met het Kerstfeest heeft de classis 
Franeker haar toestemming verleend…… 
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Grote opknapbeurt 1962 

In 1962 krijgt de kerk aan de Tsjerk Hiddesstrjitte een grote 

opknapbeurt. Het doophek voor de preekstoel wordt verwij-
derd, de preekstoel en de traptreden worden bekleed met 

hardhout. De banken worden lichtgrijs geschilderd. Het schil-

derwerk wordt uitgevoerd onder supervisie een gemeentelid/

huisschilder. Alle beschikbare schilders uit de gemeente Bar-

radeel worden ingeschakeld. De gehele opknapbeurt duurt 2½ 

maand.  

Tijdens de verbouwing worden de diensten in de Hervormde 

kerk gehouden. ‘s Morgens en ‘s middags eerst de hervormden 

en daarna de gereformeerden. 

Het gevolg van de herinrichting is dat het avondmaal in het 

vervolg niet meer aan tafels voorin de kerk gevierd kan wor-
den, zoals tot dan toe de gewoonte was. 

Het schip van de kerk op een schoolbord. Tot begin jaren 
70 werden de zitplaatsen bij loting toegewezen. 
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Nieuwe pastorie 

De statige pastorie is moeilijk bewoonbaar en slecht te ver-

warmen. Dus wordt besloten tot afbraak en in 1967 wordt  
een nieuwe pastorie gebouwd op de plaats van de oude.  

De afbraak roept ook weerstand op: een monumentaal pand 

gaat tegen de vlakte. Een overbuurvrouw van de Toerstrjitte 

protesteert ter plekke! “Moat dit no sa!” 

1965: 

Afbraak oude 

pastorie 
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 De totale bouwkosten van de nieuwe pastorie zijn 106.000 

gulden.  

Weer wordt door de kerk geld geleend van de gemeentele-
den: een bedrag van 61.600 gulden. Deze lening wordt in ca. 

15 jaar afbetaald. Een fors aantal leden schenkt hierbij het 

bedrag van de lening aan de kerk. 
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Orgelvervanging 

Na jaren van overleg wordt in 1973 besloten het oude orgel 
niet meer te herstellen. In Jutrijp wordt een kerk afgebroken, 
het twee klaviers orgel kan worden overgenomen voor 15.000 
gulden. Het orgelbalkon moet vergroot worden. Om grote 
temperatuurschommelingen tegen te gaan worden de glas in 
lood ramen afgedekt met een wand.  

Bij een lokaal timmerbedrijf worden de materialen ingekocht. 
De werkzaamheden worden geheel door deskundige gemeen-
teleden uitgevoerd. 

De totale kosten van aankoop, restauratie en plaatsing zijn 
ruim 63.000 gulden. 

Dit grote bedrag wordt in 
hoofdzaak bij elkaar gebracht 
door vrijwillige gaven, diverse 
acties en vrijwilligerswerk bij 
de ENNA-fabriek. 

Het oude orgel wordt 
voor 1.800 gulden 
verkocht aan een or-
gelbouwer in Edam 
en heeft in de kerk 
aldaar dienst gedaan 
als hulporgel. 
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Jaren 70 en 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 onder supervisie van een architect door vrij-
willigers gerealiseerd. 
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Samen op Weg 

Of de contacten van samen kerken in één kerkgebouw begin 
jaren zestig tot het Samen op Wegproces hebben geleid is 
niet duidelijk, maar in navolging van de gesprekken op de bei-
de generale synoden komen ook in Sexbierum gesprekken op 
gang en volgt in 1967 de eerste kanselruil. 

  
In de jaren 80 wordt de contacten hechter, maar het duurt 

nog tot 2007 dat men besluit tot het definitief samengaan van 

de Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. 

Op maandag 5 maart 2007 om 16.00 uur vindt in de grote 
vergaderzaal van de Terskflier de ondertekening van de 
fusie-akte plaats. Nadat notaris Jelsma uit Harlingen de 
akte voor een deel heeft voorgelezen, moeten 12 personen 
namens de beide kerken hun handtekening plaatsen onder 
de akte. Het plechtige moment wordt afgesloten met kof-
fie en gebak. De vereniging (fusie) van de Hervormde Ge-
meente Sexbierum/Pietersbierum en de Gereformeerde 
Kerk Sexbierum/Pietersbierum en Wijnaldum tot Protes-
tantse Gemeente Sexbierum - Pietersbierum is officieel 
ingegaan per 6 maart 2007.  

De gefuseerde gemeente beschikt 

sindsdien over twee kerkgebouwen: de 

gereformeerde kerk De Terskflier en 
de hervormde Sixtuskerk aan het 

Tsjerkepaad.  

Bij de fusie is besloten op termijn De 
Terskflier af te stoten  en in de monu-
mentale Sixtuskerk te gaan kerken. 
Dat moment is dus nu: 31 oktober 
2021. 
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Het afscheid van deze kerk en lokaliteiten 

roept herinneringen op 

Herinneringen aan..... 

• de grote bazars die in de lokalen zijn gehouden; 

• de predikant die op zondag zijn auto een wasbeurt geeft, 

waar schande van wordt gesproken; 

• het kostelijke toneelspel wat door gemeenteleden in vele 

voorstellingen is opgevoerd; 

• de saamhorigheid en soms de spanningen bij de bouw van 

de lokalen; 

• het bezorgen van het Friesch Dagblad om geld in het 

laatje te brengen; 

• de honderdduizenden dopjes die ‘s avonds in de ENNA-

fabriek op de spuitbussen gedrukt worden; 

• de renteloze lening van hfl. 30.000 die in 1979 met ge-

meenteleden wordt afgesloten om een deel van de nieu-

we lokalen mee te betalen; 

• de dames die duizenden gehaakte lapjes aan elkaar naai-

en voor dekens voor minderbedeelden in verre landen; 

• de spanning in de consistorie die de predikant soms op-

riep door vaak op het laatste moment binnen te komen, 

vaak nog met een appel tussen de tanden; 

• de uitvoeringen van de musical Ester op 24 en 25 april 

2010. Prachtige saamhorigheid, mooie opvoeringen. In 

totaal genieten ongeveer 650 personen van de voorstel-
ling; 

• de introductie van een nieuw Liedboek met soms onbe-

kende melodieën die ingestudeerd moesten worden; 
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Beeld van het vrijwilligerswerk in de ENNA-fabriek 

Herinneringen aan..... 

• de grandioze poetsbeurt die de jeugdclubs gaven aan de  

monumentale lampen in de kerk, waartoe de grote arma-
turen door middel van takeling naar beneden gehaald 

werden; 

• de bibliotheek die ooit in een van de lokalen onderge-

bracht was. De kerk leende verantwoorde boeken uit aan 

de gemeenteleden; 

• de introductie van de laagdrempelige zin-op-

zondagdiensten; 
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Herinneringen aan..... 

• de vele bruiloften en partijen die in de grote zaal zijn 

gehouden, koster Zijlstra verzorgde samen met vrijwil-
ligers voor een natje en droogje; 

• de oprichting van kinderkoor De Brulloftsbern in1977; 

• de inrichting van Zaal C voor en door de oudere jeugd. 

De zaal die ook gebruikt wordt als intieme filmzaal en 

voor opbaring van overledenen; 

• de vorming door de mannen– en vrouwenverenigingen 

met debatten over geloof, kerk en maatschappij; 

• het gospelkoor Free at Last dat meer dan 20 jaar in de 

lokalen gerepeteerd heeft voor haar optredens in heel 

Friesland; 

Beeld uit 1938 van een van de Gereformeerde 
Jongelingsverenigingen “Strijd de Goede Strijd” 
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Beeld van de deelnemers aan musical Ester 

Beeld van een optreden van Free at Last 
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Beeld van een repetitie voor de Passion: Jezus met zijn discipelen 

Herinneringen aan..... 

• hoe de techniek haar intrede deed in de kerk. De dien-

sten werden opgenomen op een bandrecorder. Dit appa-
raat werd in de week er na door een vrijwilliger bij de 

leden die niet ter kerke konden gaan gebracht en ge-

haald; 

• hoe de met een beamer geprojecteerde beelden in de 

kerk verschenen; 

• de introductie van de kerkradio. In de kerk werd een 

zender aangesloten, thuis konden de luisteraars met een 

ontvanger de dienst beluisteren; 

• hoe kundige dames de liturgische bloemschikking ver-

vaardigden; 



25 

 

Herinneringen aan..... 

• hoe in Sexbierum op 3 april 2015 “The Passion yn de 

Bjirmen“ werd uitgevoerd. De repetities vonden plaats in 
de Terskflier. Zeer veel kijkers hebben de prachtige op-

voering in het dorp meegemaakt; 

• de vele vrijwilligers die met werk-voor-de-kerk in touw 

waren: timmerlieden voor onderhoud, technici om de in-

stallaties draaiende te houden of te verbeteren, dames 
in de bediening bij feesten, koster om de diensten in 

goede banen te leiden, ouderlingen en diakenen, werk-

groepen en commissies, organisten, jeugdleiders, be-

zoekdames, enz. 

• het Gereformeerde Verjaardag fonds. Uit de opbrengsten 

zijn vitrages en gordijnen voor de grote zaal bekostigd. 
Prachtig sluitstuk van het fonds is de aanschaf van het 4-

delige liturgisch meubilair, door een meubelmaker ver-

vaardigd uit kersenhout, kosten 11.832 gulden; 

Uit geschiedenis..... 

• Kerkbalans bestond in de beginjaren van de kerk 

nog niet. De bijdragen van de leden worden 
“contributiën” genoemd, deze worden contant be-

taald. Veelal was er een vaste dag in de maand 

waarop de bijdragen afgegeven konden worden. 

Later verschenen houten bussen in de kerk waar 

de enveloppe in gedeponeerd kon worden. 

• De zitplaatsen werden in de oude kerkgebouwen 

verhuurd. Ook dit was een bron van inkomsten. 

Uit oude kerkbodes blijkt dat dit 

“zitplaatsengeld” bijna net zo veel opbracht als 

de contributiën. 
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Beeld liturgisch centrum met nieuw meubilair 

Beeld van kerkelijk koor New Sound, na het succes 
van musical Ester is er behoefte om samen te blij-
ven zingen: een nieuw koor is het resultaat 
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Gereformeerde Kerk Sexbierum opgericht 01-12-1835 

In samenwerking met Franeker (1841 - 1842)   

Voorgangers Intrede Herkomst Afscheid 
/losmaking 

ds. H.A. de Vos ??-1841 kandidaat 26-02-1843 

ds. Y.J. Veenstra 04-05-1844 kandidaat 31-12-1847 

ds. B. Amsing 28-03-1852 Boksum 08-05-1859 

ds. P. Medema 12-10-1859 kandidaat 18-06-1865 

ds. P.I. van Smeden 09-12-1866 Blija 06-10-1867 

ds. P. Medema 09-08-1868 Sliedrecht 25-02-1877 

ds. J. Bakker 10-06-1877 Broek op Lan-
gedijk 24-07-1882 

ds. P. Biesterveld 25-11-1883 kandidaat 13-09-1885 

ds. C.M.W. Plet 21-11-1886 kandidaat 20-09-1891 

ds. M. Meijering 03-07-1892 Makkum 07-10-1894 

ds. J.C. Balhuizen 16-06-1895 Scharnegoutum 01-11-1922 

ds. L. van Urk 28-10-1923 Westmaas 07-05-1950 

ds. C. Bos 15-04-1951 Murmerwoude 12-09-1965 

ds. J. Tiersma 09-04-1967 kandidaat 09-06-1974 

ds. K.T. Vaatstra 28-09-1975 kandidaat 31-05-1981 

ds. F.D. Omta 14-10-1984 kandidaat 23-06-1991 

ds. J. de Vries 10-10-1993 Doezum 01–07-2010 

ds. mw. F. Ha-
verschmidt 

29-08-2004 
(Herv.) Boornbergum 28-08-2011 

pastor G.Brouwer-
Bakker 01-07-2010   30-09-2016 

Fusie Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente op 06-03-
2007 in Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

ds. mw. A.J. Wouda 06-05-2012 kandidaat 20-10-2018 

ds. E.J. Hefting 29-11-2020 Sneek heden 

pastor M. Kroes 29-11-2020 Sneek heden 
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