
FRYSKE TSJERKETSJINST SNEIN 17 MAART 2019. 
 

Der is in feroaring yn de datum fan dizze tsjinst. Dus net op snein 24 maart saos yn earsten 

de bedoeling wie mar op snein 17 maart om 14.30 oere yn de Luthertsjerke, Noordstraat 2, 

yn Boadegraven.  

Foargonger is dumny T.H. Hibma, berne yn Wiuwert yn Fryslân en hjoed de dei wurksum yn 

de PKN-gemeente fan Amsterdam-N. 

Oan de tsjinst wurket ek de kantorij fan de Fryske Krite “Fier fan Hûs” yn Boadegraven mei. 

Dirigint is John van Gulik út Woerden. Oargelist: Jan Slappendel dy’t yn Boadegraven 

wennet. Der is in kollekte. 

Nei de tsjinst is der kofje/tee mei koeke yn it sealtsje efter it liturgyske diel om noch efkes 

mei elkoar te praten. Eltsenien tige wolkom. Wolle jo mear witte? Belje dan efkes mei Geeke 

Sprokkerieft: 0172-611133 of e-mail gsprokkerieft@casema.nl 

 

FERTOANING dvd ‘JA-MY-MEI’. 

 

Dan is der ek noch nijs op it met fan oare aktiviteiten. Op 19 jannewaris hienen wy de 

Nijjiersgearkomste yn de Regenboogseal fan de Ichtustsjerke. In tige gesellige gearkomste 

mei in opkomst fan 40 minsken. Mar ien ding lukte net. Hoe de minsken, dy’t ferstân hawwe 

fan technyk, it ek probearden, mar de DVD “Ja-my-mei” krigen wy net te sjen. 

In oantal bestjoersleden hienen hjiroer in raar gefûl. No is der yn Boadegraven De Nova- 

Bioscoop. In hiel gesellige seal wer regelmjittich âlde films draait wurde. De minsken dy’t de 

film foar ús fertoane wolle hjitte Jan en Henriëtte Stolwijk. Fan Geeke kaam dit ynitiatief en 

se is der mei in pear bestjoersleden west, De eigners fan de seal reagearden hiel posityf en 

de film kin der draait wurde!. Se wolle der in moaie middei fan meitsje mei kofje en tee yn it 

skoft mei wat lekkers. Kosten: wat jo der foar oer hawwe! 

Datum: sneon 30 maart 2019 om 14.30 oere. Der is plak foar 33 minsken. Dus fol is echt 

fol. De middei duorret oant sawat 17.00/17.15 oere.  

Oanmelde by Geeke Sprokkerieft: 0172-611133 of e-mail: gsprokkerieft@casema.nl of by 

Annie en Theo Schiere: tel. 0172-612455, e-mail z.schiere@kpnplanet.nl   

Plak: Nova-bioscoop, Prins Hendrikstraat 31, Bodegraven. 3 minuten rinnen fanôf it stasjon, 

richting Centrum. Parkeare by it stasjon of yn de omkriten fan it Julianaplantsoen. 

 

It bestjoer fan de krite wol hjirmy in moai winterskoft ôfslute. 

 

Mei golle kritegroetnis, út namme fan it bestjoer, 

Tini Broere-Tiesinga, 

Skriuwster Fryske Krite “Fier fan Hûs” Boadegraven e.o. 
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