
Stifting Krúspunt - Frysk Oekumenysk Platfoarm  
Voortzetting van het werk van het Kristlik Frysk Selskip 1908-2008 

  

 

 

Februari 2015 

    

Pinksterzondag 2015 komt dichterbij! 

 

Herhaalde oproep aan de kerkenraden van gemeenten en parochies in Fryslân. 

 

L.S. 

 

In 2015 is het precies 100 jaar geleden dat in Friesland de eerste officiële Friese preek 

werd gehouden. Dat gebeurde in Tzum, waar ds. Geert Wumkes voorging in de 

kerkdienst en, zonder dat hij dat van te voren had bekendgemaakt, de preek uitsprak in 

het Fries. De meeste mensen konden het wel waarderen, alleen één vrouw liep de kerk uit 

en sprak de memorabele woorden: ‘Ha wy hjir no ek al komeedzje yn de tsjerke?’ (Doen 

wij nu ook al in de kerk aan toneel?). Ds. Wumkes was een fervent voorstander van het 

gebruik van het Fries, niet alleen in de kerk, maar ook in andere officiële bijeenkomsten. 

Hij was ook degene, die samen met de bekende Eeltje Folkertsma, de eerste Friese 

Bijbelvertaling het licht heeft doen zien. Tevens was hij medeoprichter van Kristlik Frysk 

Selskip. 

 

In de afgelopen 100 jaar is er veel veranderd in de kerken. Het gebruik van het Fries is, 

ook in de kerk, meer ‘gewoon’ geworden. Toch spreekt het niet altijd voor zich om het 

Fries  ook in de gewone kerkdiensten te gebruiken. Daarom hebben wij als bestuur van de 

Stichting Krúspunt u al in februari 2014 een brief geschreven met het verzoek om van 

Pinksterzondag 2015 een Friese zondag maken. Op deze dag, waarop iedereen het 

evangelie in zijn eigen taal mag horen (Handelingen 2: 6-8), zou het een goede zaak zijn 

als in zoveel mogelijk gemeenten en parochies in Fryslân de Friese taal of één van de 

streektalen in Fryslân een plaats zou krijgen. Dat kan door bijv. een compleet Friese 

dienst te houden, maar ook door bepaalde gedeelten van de liturgie, zoals de 

schriftlezingen en de gebeden in het Fries te lezen en uit te spreken. Als de eigen 

predikant of evt. gastvoorganger het Fries niet (goed) machtig is, dan zou ook iemand van 

de eigen gemeenteleden dit voor zijn rekening kunnen nemen. In elk geval kunnen zoveel 

mogelijk  liederen in het Fries gezongen worden, want in april 2015 komt het nieuwe 

Liedboek (2013) ook al in het Fries beschikbaar!  

 

Pinksteren 2015 is niet zo heel ver meer weg. Daarom sturen wij u als bestuur van 

Krúspunt deze herhaalde oproep. Let u ook op de media, waar op verschillende 

momenten en manieren aandacht besteed wordt aan dit 100-jarig ‘jubileum’! Om u allen 

een beetje op gang te helpen ontvangt u binnen niet al te lange tijd, maar ver voor 

Pinksteren, een complete voorbeeldliturgie*), met mogelijke teksten, lezingen en 

liederen. Wij spreken de hoop uit dat zoveel mogelijk kerken en parochies meedoen aan 

dit initiatief, opdat Pinksterzondag 2015 een echte Friese zondag zal worden! 

 

Met dank voor uw inzet  

en Gods zegen op uw werk, 

 

uit naam van Krúspunt, 

ds. Warner Veltman, Ee 

 
 

 

*) staat dan ook in de versies PDF en Word op de website www.kruspunt.nl 

http://www.kruspunt.nl/

