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Underwerp: Pinkstersnein 2015 

 

 

Oprop oan de tsjerkerieden fan alle gemeentes en parochys yn Fryslân, 

 

Yn 2015 is it op ’e kop ôf 100 jier lyn dat yn Fryslân de earste offisjele Fryske preek holden waard. Dat 

barde yn Tsjom, dêr ’t dû. Geart Ailco Wumkes foargie yn de earetsjinst. De preek spruts er, sûnder dat er 

dat yn ‘t foaren bekend makke hie, út yn it Frysk. De measte minsken mochten der wol oer, allinnich ien 

frou rûn de tsjerke út en spruts de memorabele wurden: ‘Ha wy no ek al komeedzje yn ’e tsjerke?’. 

Dû. Wumkes sette him bot yn foar it brûken fan it Frysk, net allinnich yn tsjerken mar ek yn oare offisjele 

fermiddens. Hy wie de man dy’t tegearre mei E.B. Folkertsma de earste Fryske Bibeloersetting ree makke 

hat. Dêrneist wie er mei-oprjochter fan it Kristlik Frysk Selskip. 

 

Yn dy 100 jier is der in soad feroare yn ’e tsjerken. It brûken fan it Frysk yn de tsjerken is mear gewoan 

wurden. Dochs sprekt it altiten noch net fansels om dit ek yn gewoane tsjerketsjinsten te brûken. Dêrom like 

it ús as bestjoer fan Krúspunt in moaie útdaging om fan Pinkstersnein 2015 in Fryske snein te meitsjen. Op 

’e dei dat elkenien it evangeelje yn syn eigen taal heart (Hannelingen 2: 6-8), soe’t in goede saak wêze as yn 

safolle mooglik tsjerken en parochy’s yn Fryslân it Frysk - of ien fan de Fryske streektalen - brûkt wurde 

sil. Dat kin bygelyks troch in Fryske tsjinst yn te roasterjen. As jim foargonger of de gastpredikant net wend 

is om Frysk te praten, dan soenen ek minsken út it eigen fermidden de Skriftlêzings en de gebeden yn it 

Frysk útsprekke kinne. Yn alle gefallen kinne de lieten sa folle mooglik yn it Frysk songen wurde. 

 

Yn de kommende moannen sille de minsken dy’t it preekroaster foar 2015 ynfolje wer oan ’e slach. It is 

noch fier fuort, mar soene jimme dizze minsken fan dit foarstel op ’e hichte bringe wolle, sa dat hja dêr sa 

folle mooglik rekken mei hâlde kinne om fan snein 24 maaie 2015 in Fryske snein te meitsjen? 

 

Mei tank en groetnis yn Kristus, 

út namme fan Krúspunt 

 

 

 

du. Warner Veltman, Ie 
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