Maaie

wat in gelok
sânfurd gjin santfoart
it hop gjin see
wat in gelok
dit tsjerkje is gjin dom
gjin katedraal
wat in gelok
hjir gjin glês yn lead
brânskildere
mar in skilderstik
mids greiden, reid
en blinkend wetter
Gryt Witbraad

stichting sânfurd

TERUGBLIK 2019
Voor Stichting Sânfurd was 2019 een rustig jaar, geen grote projecten of openluchtvoorstellingen, maar toch is er altijd wel iets wat
het vermelden waard is. Als je terugblikt is het weer een bijzonder
jaar geweest, mede door de vele enthousiaste mensen die Sânfurd
bezocht hebben, hetzij voor een concert, huwelijk of gewoon om er
even te zijn.

Het begon vorig jaar met Pasen. Wij als
bestuur hadden het idee om onze donateursvergadering eens in een ander jasje
te steken, de laatste jaren was er buiten
het bestuur om bijna geen belangstelling
voor deze vergadering. Dus hebben we
een Paasbrunch georganiseerd voor onze
donateurs. Dit werd een groot succes,
mede door het prachtige weer. Rond het
middaguur zaten we met meer dan 40
personen op it Leechhiem te brunchen,
midden tussen de bloemen en de vlinders. De financiële boodschap van onze
penningmeester sneeuwde wat onder,
maar dit bleek wel goed te zitten en was
op papier na te lezen.
In juni was er de Sânfurd Simmer Fair, een
gezellige zondagmiddag met kraampjes
en standjes vol nijverheid en lekkere dingen, georganiseerd door Jannie Groenveld en Jeltsje Walinga in samenwerking
met Stichting Sânfurd. Eigenlijk was het
weer te mooi, iets te warm, maar het was
erg gezellig en voor herhaling vatbaar.
Elke maand was er wel een concert of

een koor te beluisteren, wat een goede
traditie is, dit blijkt ook wel uit de belangstelling. In juli was het de beurt aan Anna
Hoekstra met haar muzikale vrienden;
sfeervol, kerkje vol, al voor de derde keer.
Veel recreanten: top!
In september heeft Bennie Huisman zijn
roman Sanfirdo gepresenteerd op twee
avonden in het kerkje te Sânfurd. Bennie heeft iets met Sandfirden, dit komt
tot uiting in zijn verhalen en verzen. In de
roman wordt Sânfurd verweven met het
bestaan van de hoofdfiguur, ook de omgeving wordt mooi omschreven.
In oktober was Charivari er weer voor de
22ste keer, dit zegt genoeg… ze werden
dit keer vergezeld door het Fryske Fluitensemble. Dit is een greep uit het gevarieerde aanbod van voorstellingen en
optredens, de een wat meer aansprekend
dan de ander, maar wel altijd met plezier
gemaakt. Als u ook eens wilt optreden in
het kerkje: neem dan contact met ons op.

Ons project van 2019, het opknappen van
It Leechhiem hebben we nu bijna afgerond.
Dit hield in: het ophogen van de grond met
zo’n 20 cm. om het zomers beter te kunnen gebruiken voor openluchtactiviteiten
te denken aan concerten, fairs en ook als
schapenweide. Daarnaast is er een nieuw
hek rondom geplaatst. Als laatste komt er
nog een picknickbank met informatie over
Sandfirden. Dit alles is bekostigd met een
subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns, een
donatie van Rabobank Súdwest Fryslân
en Regiobank Balk en tenslotte veel zelfwerkzaamheden. De picknickbank konden
we tegen gereduceerd tarief aanschaffen
bij Lankhorst Sneek.
Ieder jaar wordt er wel iets gerestaureerd
of aangepakt om het kerkje in goede
staat te houden, mede door uw steun kan
dit gerealiseerd worden. Dank daarvoor!
De pilaren onder de 'kreake' zijn afgelopen herfst opnieuw gerestaureerd, de
twee stenen exemplaren tegen de muur
bladderden behoorlijk af en het 'salpete-

ren' is gestopt. Alle vier exemplaren zijn
gemarmerd door vakmensen en de voet
is opnieuw betimmerd en geschilderd in
graniet kleur.
Anneke Wildschut, onze secretaris gaf
dit voorjaar te kennen dat ze wilde stoppen als bestuurslid van St. Sânfurd na 10
jaar was ze toe aan iets anders. Jammer
maar respect! Wij hebben Anneke als
bestuurslid leren kennen als een veelzijdig
mens, maar vooral als een correcte secretaris. Met een dikke agenda vol aantekeningen kwam ze naar de vergaderingen,
alles genoteerd of beantwoord, ook deed
ze veel voor onze gasten, een bloemetje,
presentje, bedankje, even de koster helpen achter de koffie… geen probleem!
Maar wij zullen haar vooral herinneren als
Gedicht foarkant is skreaun troch Gryt Witbraad nei de restauraasje fan de tsjerke yn 1999
Foto voorkant Annie Spratt
Foto's binnenwerk Akkelien Reitsma
Foto achterkant Ronald de Jong

“ In skilderstik mids greiden,
reid en blinkend wetter... ”

VAN DE PENNINGMEESTER
Zoals de voorzitter in zijn jaaroverzicht al aangaf is het voor de stichting Sânfurd een
betrekkelijk rustig jaar geweest. Dit geldt ook op financieel gebied. Aan de kerk en de
beide woningen is regulier onderhoud gepleegd.
De financiële positie van stichting Sânfurd is structureel gezond en goed op orde is.
Uiteraard met als doel het behoud van het unieke karakter van Sandfirden ook op de
langere termijn. Uw bijdrage daartoe blijft onontbeerlijk en wij danken u daarvoor.
In het gastenboek dat in het kerkportaal ligt en jaarlijks rijkelijk wordt gevuld, lezen wij
dat bezoekers genieten van de mooie kerk. U weet dat Fryslân heel veel kerkgebouwen
kent. In tijden van voortgaande ontkerkelijking valt het niet mee om deze vaak zeer
karakteristieke bouwwerken in stand te houden. Onze voorgangers erkenden tijdig de
problematiek met het oprichten van de stichting in de jaren ’70. We prijzen ons gelukkig dat we mede met uw hulp toekomstbestendig zijn.
Folkert Groenveld,
penningmeester Stichting Sânfurd

HUWELIJKEN/ROUWDIENSTEN
Kijk op www.sanfurd.nl/index.php/calendar om na te gaan of uw
voorkeursdatum nog beschikbaar is. Als het kerkje beschikbaar is op
de gewenste datum, dan dient u een email naar de koster te sturen
sandfirden2@gmail.com en hierna het burgerlijk huwelijk vast te leggen bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarvoor dient u het formulier
‘instemmingsverklaring’ in te vullen en op te sturen naar de gemeente.
Dit kan maximaal 1 jaar voor aanvang. De afdeling Burgerzaken van de
gemeente reserveert uw trouwdatum bij Stichting Sânfurd. Via de gemeente Súdwest-Fryslân kunt u nu een trouwambtenaar kiezen. Ook
kunt u kiezen voor een freelance trouwambtenaar.
Voor het reserveren van de het kerkje voor een rouwdienst of andere
bijeenkomst kunt u telefonisch contact opnemen met het kostersechtpaar, telefoonnummer 0515 52 08 90.

TSJERKETSJINSTEN 2020
Zondag 10 mei

09.30 uur

Ds. Kerssen uit Sloten

Zondag 21 juni

19.30 uur

Mevr. Hania v/d Kooi uit Sneek

Zondag 19 juli

19.30 uur

Ds. Wassenaar uit Hellendoorn

Zondag 2 augustus

19.30 uur

Ds. De Haan uit Oosterzee

Zondag 9 augustus

19.30 uur

Zangdienst met Ds. Dussy Hofstra uit IJlst

Zondag 23 augustus

19.30 uur

Ds. Ferrari uit Joure

FANÚT NÛMER 6
YN 6 WURDEN

Mijn naam is Ditte van Rijsdam, Ik woon sinds 2007 met mijn gezin in Oudega. We

Bulten nije grûn op it Leechhiem.
Doe koene wy noch gjin PFAS.
Alve houliken yn ‘t tsjerkje west.
Trije begraffenissen: maart, juny en augustus.
In soad musyk en in ferhaleferteller.
Twa ransûlen en fjouwer lytse ûltsjes.
Bêrn haw in moaie hut boud.
Bêrn haw in pracht buertfeest regele.
Seisenfjirtich boatsjes oan de steiger lein.
Ûngefear fjirtich kear it hôf meand.
Dit jier gjin dakpannen fuort blaasd.
Boargemaster Jannewietske is op besite west.
Eltse dei genytsje fan it útsjoch.
Wat wenje wy hjir dochs moai.
Sjogge jim graach wer op Sânfurd.

genieten van de rust, het prachtige landschap en de vriendelijke mensen. Het leven

Marten en Dieuwke Schotanus - Haagsma

VOORSTELLEN
DITTE VAN RIJSDAM
op boerderij Sterke Hantje bevalt mij prima.
Na jaren in de kinderopvang te hebben
gewerkt ben ik in 2017 voor mezelf begonnen als Kunstzinnig Therpeut, ik heb
een kleine praktijk aan huis en vorig jaar
ben ik begonnen met het aanbieden van
dagbesteding voor jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vind ik
prachtig werk om te doen, het creatief
werken zorgt voor het ontdekken van
mogelijkheden en geeft zelfvertrouwen
in het eigen kunnen. Daarnaast geeft
het werken op de boerderij structuur,
verbinding en houvast. Voor mij is werken op de boerderij en het creatief werken een gouden combinatie.
Daarnaast zing/speel ik al ruim 5 jaar
met heel veel plezier in muziekthea-

tergroep Tinto. Ik vind het heel fijn om
onderdeel te kunnen zijn van stichting
Sânfurd ik zet me graag in zodat veel
mensen van dit prachtige kerkje en al
het moois dat zich daarbinnen afspeelt
kunnen genieten.

YNFORMAASJE & KONTAKT

Bestjoer Stichting Sânfurd
• Foarsitter 			 Ygram Ykema		
• Sekretaris 			 Ditte van Rijsdam		
• Ponghâlder 			 Folkert Groenveld		
• Aktiviteiten 			 Jeanette Valkema		
• Aktiviteiten en pr 			 Wiepkje Kramer - Hoekstra
•
•
•
•
•

Webstee en e-mail			
Besitersadres tsjerkje
Postadres 			
IBAN-nûmer			
Kosters			

0515 - 46 94 44
06 - 52 43 61 54
0515 - 42 45 17
06 - 12 87 25 45
06 - 15 51 75 66

www.sanfurd.nl • stichtingsanfurd@gmail.com
Nr. 2 - 8613 JH Sânfurd
Feandyk 1, 8614 JG OUDEGA
NL46 RABO 0326 1158 46
Marten en Dieuwke Schotanus - Haagsma

AKTIVITEITEN 2020
Zondag 7 juni • 16.00 - 17.00 uur

OPTREDEN TINTO!

De vijf dames van Muziektheater Tinto! brengen op Sânfurd een Ode aan de Man. Zij
zullen de man belichten in al zijn facetten: de rotsvaste wederhelft die nooit opgeeft,
de man van je dromen, degene waar je wel eens mee zou willen ruilen, omdat het
leven van de man zoveel minder gecompliceerd lijkt dan die van de vrouw, de man die
zich volledig vrij voelt in zijn mancave, de man die altijd zichzelf blijft…
Benieuwd hoe de dames van Tinto! met humor, scherpzinnig en verrassend hun ode
brengen? Tinto! verrast en raakt u graag met zelfgeschreven Nederlandse liedjes op
bestaande Engelstalige songs.

Vrijdag 19 juni • 19.30 - 20.30 uur

OPTREDEN AMV-LEERLINGEN
EN DE NOTENKRAKERS

De jeugd heeft de toekomst! Deze vrijdagavond is het kerkje het podium voor de
AMV-leerlingen uit Oudega en Gaastmeer! Na een twee-jarige curscus Algemene
Muzikale Vorming bij het Kunstencentrum Atrium, krijgen ze, uit handen van juf
Reinou van der Veen een diploma uitgereikt. Ook is er een presentatie op verschillende instrumenten en gaat het jeugdkorps van EMM, de Notenkrakers voor een
vrolijke muzikale omlijsting zorgen! Van harte welkom!

Zondag 16 augustus • 14.00 - 18.00 uur

SÂNFURD CIRCULAIR FAIR

Op deze zondag gaat Stichting Sânfurd voor duurzaam! Letterlijk en figuurlijk circulair; in een cirkel rond de kerk vind je een gezellige kofferbak -, kruiwagen- en bakfietsmarkt waar je je tweedehands en zelfgemaakte spullen kunt verkopen. Jannie en
Jeltje van Wolthús zijn er ook met hun keetje zelfgemaakte woonaccessoires.
Heeft u thuis nog iets staan dat kapot is, neem het mee en laat het maken in het
Repair café! Handige klussers staan klaar om tegen een vrijwillige bijdrage keramiek,
houten meubels en kleine huishoudelijke apparaten te fixen! Een gat in een sok of
trui? De beppes bij de ‘sokkenstophoeke’ maken het ter plekke!
Vinyl DJ Foeke zorgt voor gezellige muziek. Ook zijn er verschillende foodtrucks
aanwezig voor een smakelijk drankje en hapje.

• Toegang fair € 1,- per persoon

Zondag 13 september • 15.00 - 16.00 uur

OPEN MONUMENTEN WEEKEND
MET OPTREDEN KOOR 4-US+

Natuurlijk staan de deuren van het tsjerkje fan Sânfurd ook tijdens het Open Monumentenweekend voor iedereen open! Het gehele weekend kunt u het kerkje van
binnen bezichtigen en op zondagmiddag is er muziek van Hieke, Kees, Gisela, Gerard
en Atty. Zij vormen het koor 4-us+ en zingen a capella als een zeer aanstekelijk viraal
kwintet! Zij brengen 4- of 5-stemmige liedjes, variërend van klassiek getint tot jaren
‘60 en jazzy songs. Enkele daarvan hebben ze hertaald naar het Nederlands. De liedjes worden tussendoor verluchtigd met leuke wetenswaardigheden. Wij wensen u een
flinke dosis van dit gezonde virus toe!

Zaterdag 24 oktober • 20.00 - 21.30 uur

NACHT VAN DE NACHT

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Nederlandse
Natuur- en Milieufederaties. Deze avond worden er in het hele land evenementen in
het donker georganiseerd. Dim ook je lichten deze avond en doe mee aan een strúntocht rondom Sânfurd met onderweg gedichten in het donker…

NOG GEEN DONATEUR?
Vindt u het ook belangrijk dat mooie plekken als Sânfurd bewaard
blijven voor de toekomstige generatie? Stichting Sânfurd kan er alleen met steun van particulieren en bedrijven voor zorgen dat het

Zondag 25 oktober • 15.00 - 16.30 uur

OPTREDEN CHARIVARI & KOOR EXCELSIOR LEMMER

Over muzikale vrienden gesproken... dit jaar komt het koperkwintet Charivari alweer
voor de 23e keer naar Sandfirden! Een paar leden hebben hun ‘roots’ liggen in deze
mooie omgeving. Ieder jaar mogen we weer genieten van een originele invulling van
deze middag met uiteraard veel kopermuziek. Ze nemen ook elk jaar muzikale vrienden
mee, dit jaar is dat het koor van Muziek en Zangvereniging Excelsior uit Lemmer; een
gemengd koor bestaande uit enthousiaste zangers en zangeressen. Excelsior heeft haar
sporen in Lemmer en omstreken inmiddels verdiend, al opgericht in 1914! Dirigent
Jan Andries Dijkstra brengt met het koor een afwisselend repertoire. Van klassiek tot
modern en in meerdere talen. Wij wensen iedereen veel luisterplezier!

Vrijdag 6 november • vanaf 19.00 uur

VERHALENAVOND

Vorig jaar deed Sânfurd voor de eerste keer mee aan de Friese Verhalenavond en dat
smaakte naar meer. Het thema dit jaar is ‘water’; een uitstekende voedingsbron voor
mooie verhalen in dit waterrijke gebied! De avond wordt ingedeeld in blokken, zodat
je een route door de omgeving kunt maken om meerdere verhalen te beluisteren. Bijvoorbeeld in boerderij ‘Sterke Hantje’ aan de Feandyk worden ook verhalen verteld.

Vrijdag 11 december • 19.30 uur

DIY KERSTGROEN WORKSHOP

Een paar weken voor de Kerst samen met Jannie en Jeltje van Wolthús een kerststuk
maken. Op een ijzeren frame gaan we ballen met mos omkleden die we vervolgens
stylen met groen, kerstdecoratie en lichtjes.
Het kerkje van Sânfurd is sfeervol verlicht met kaarsjes. Creatieve avond met gezellige
pauze tussendoor. Aanmelden voor de workshop via jantjegroenveld@gmail.com vóór
1 december, let op: er is een maximumaantal deelnemers.

• Deelname € 25,- p.p. inclusief winterthee en iets lekkers

kerkje, ‘It Leechhiem’ en een tweetal woningen onderhouden worden.

Vanaf slechts € 10,- per jaar bent u ‘stiper’. U krijgt dan
ieder voorjaar als eerste per post het nieuwe programmaboekje toegestuurd en bent uitgenodigd voor onze jaarlijkse stipers-bijeenkomst.
U kunt contact opnemen met onze penningmeester Folkert Groenveld om u aan te melden als donateur (telefoon: 0515 - 42 45 17 of
groenveldf@hotmail.com). Of lever onderstaand formulier in bij het
kostersechtpaar op nummer 6.
Word ook lid van de Sânfurd familie!

AANMELDEN ALS DONATEUR
Mijn bijdrage aan Stichting Sânfurd is . . . . ,- (minimaal € 10,- per jaar)

Stuur het jaarlijkse programmaboekje en de acceptgiro naar het
volgende adres:
Naam		

..........................

Adres		

..........................

Postcode		

..........................

Woonplaats

..........................

Telefoon		

..........................

E-mail		

..........................

Dit formulier kan ingeleverd worden bij de kosterswoning Nr. 6. of bij
een van de bestuursleden van Stichting Sânfurd.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Hoe't Liuwe yn 'e kunde komt mei
Sânfurd en syn earste leafde...
In dei letter driuwt de skou nei in ferlitten steiger.
Dy makket in net al te solide yndruk, mar ik weagje it der mar op en rin oer in paad fan gieltsjes
nei de dyk. Dy wurd sa't it liket net al te drok beriden, it gers groeit tusken de klinkerts. Sandfirden,
sa seach ik it doarpke niis op 'e kaart stean. Ik doch
in slach om 'e tsjerke by it hantsjefol hûskes del.
Ek oan de oare kant skimert wat wetter achter it
greidlân. It is noch altyd rûzich, mar de westlike
loft liket ljochter te wurden.
As 'k troch de hikke it paad nei de tsjerkedoar
oprin, sjoch ik dat dy doar wat oan stiet. Benijd
triuw ik dy fierder iepen. It deiljocht strykt oer
de stiennen flier fan in lyts foarportaal. Dan hear
ik ynienen út de tsjerke wei it lûd fan in piano, in
pear akkoarden, in koarte fraze. In frouljusstim set
in liet yn. En nochris. En opnij.
Ik werken de meldij, rin in pear stappen it healtsjuster yn en stjit tsjin wat oan dat mei in soad
herry omfalt. It sjongen stûket. Ik hear stappen.
Foar myn noas wurdt driftich in doar iependien...
Mear lêse? Dit komt út de roman ‘Sanfirdo’
fan Bennie Huisman www.benniehuisman.nl
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