
Piter Wilkens werkt mee aan kerkendag 
De bekende Friese troubadour Piter Wilkens werkt op 2 oktober mee aan de 
Provinciale Kerkendag die in Harlingen gehouden wordt. Tijdens de opening 
zal hij twee liederen uit de theatervoorstelling ’libbene stiennen ‘ ten gehore 
brengen. 
 
Kerkendag 
Op zondag 2 oktober wordt in Harlingen de provinciale kerkendag gehouden. Zo’n 
kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden. En ditmaal is de Harlinger 
Werkgemeenschap van Kerken door de Friese Raad van Kerken gevraagd de 
organisatie van dit evenement grotendeels te verzorgen. 
Intussen begint het programma zich af te tekenen. Rond het thema ‘bruggen’wordt 
een veelheid aan activiteiten ontwikkeld. Zo zijn er allerlei muzikale activiteiten en zal 
burgemeester Sluiter de bruglezing verzorgen. Verder is er een forum over de 
oecumene en de toekomst van de kerken waaraan o.a. Karin van den Broeke 
(voorzitter van de PKN-synode) en Orlando Bottenbleij meedoen. Maar ook 
bezinning op de veranderingen in het diaconaat en een workshop over wat de Bijbel 
voor het huidige strafrecht zou kunnen betekenen krijgen een plek. Simon Vuijk 
vertelt over vriendschap, terwijl een visserman en een biologische boer ingaan op de 
vraag naar duurzaam ondernemen. Deze en nog vele andere activiteiten worden 
vermeld op de website www.friesekerkendag2016.nl. 
De organisatie hoopt dat er van buiten Harlingen zo’n 1000 belangstellenden zullen 
komen om samen met de Harlingers inspirerende ervaringen voor hun geloof op te 
doen. 
 
Piter Wilkens 
In 1979 begon Piter Wilkens in 1979 als bassist in de punkrockachtige band Okke 
Hel. Inmiddels is hij geliefd en gelauwerd als troubadour en singer- songwriter en is 
hij niet meer weg te denken uit de Friese muziekwereld. Hij treedt solo op, maar ook 
met begeleidingsband, een plaatselijk korps, een bigband of een koor. In cafés, 
op festivals of in theaters. Hij deelde het podium onder anderen met De Kast, Rients 
Gratama, Gé Reinders en het Noord Nederlands Orkest. 
Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken 
maakte Wilkens vorig jaar de muziekvoorstelling "Libbene stiennen". Een bijzondere 
voorstelling, waarin het verhaal van de middeleeuwse dorpskerk centraal staat. Het 
verhaal van terpen, boeren, adellijke families, geloof en de grote gebeurtenissen in 
het leven. Kortom: een bijzondere voorstelling over Fryslân. 
Tijdens de opening van de kerkendag, die om 13.00 uur in de Grote Kerk begint, zal 
Piter Wilkens als ‘ambassadeur’ van de Stichting Alde Fryske Tsjerken twee liederen 
uit Libbene Stiennen ten gehore brengen. 
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