
KLEASTERRÛNTSJES TSJERKEPAAD 2018 

             
 

 

 

Zaterdag 21 juli: Kleasterrûntsje Pingjum (wandelen en fietsen).  

                     Vanaf 9.30 uur welkom bij de Theetuin De Nije Trije; Nesserlaan 4A 8749TC; 

Pingjum). De wandeltocht (+ 16 km) gaat deels langs de Pingjumer Halsband, met bezoek aan 

de Victoriuskerk en het Schuilkerkje te Pingjum; het stee van het Premonstratenzer klooster 

Vinea Domini (1186-1287) en het contourenkerkje aan ’t Fliet te Witmarsum. De individuele 

fietstocht (+ 35 km) volgt het westelijke deel van de Reformatiestad Franeker Fietsroute, en 

leidt deze dag langs Pingjum, Witmarsum, Tzum, Franeker en Achlum. Graag zelf een 

lunchpakket meenemen. Kosten € 7,50 - per persoon. Opgave tot woensdag 18 juli via 

kleasterpaad@gmail.com Maximum aantal deelnemers 50 per tocht. 

                         

Zaterdag 4 augustus: Kleasterrûntsje Rinsumageest (wandelen en fietsen). 

Vanaf 9.30 uur welkom in de Alexanderkerk te Rinsumageest. 

De wandeltocht (+ 10km) in groepsverband gaat via Sybrandahuis en Janum naar het stee van 

het Cisterciënzer klooster Klaarkamp (1163 – 1580) met een bezoek aan het kloostermuseum. 

Nazit in MFC De Beyer, Tjaardawei 42b, 9105 KG Rinsumageest. De individuele fietstocht 

(+ 25 km) leidt naar de Schierstins in Veenwouden en via Roodkerk, Oudkerk, het stee van 

het Cistercienzer klooster Bethlehem en het archeologische infocentrum klooster Claerkamp. 

Ook de fietsers kunnen voor de nazit terecht in MFC De Beyer. Graag zelf een lunchpakket 

meenemen. Kosten € 7,50 per persoon. Opgave tot woensdag 1 augustus: 

kleasterpaad@gmail.com Max aantal deelnemers 50 per tocht. 

 

Zaterdag 11 augustus: Kleasterrûntsje (alleen wandelen) vanuit Ihlow (Nedersaksen – 

Duitsland; afstand vanuit Joure- Ihlow 165 km) 
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Contourenkerk klooster Ihlow 

 

Vanaf 9 uur welkom in de Kapel bij de contourenkerk te Ihlow. Klooster Ihlow is indertijd 

gevestigd vanuit Klooster Claerkamp bij Rinsumageest. Na een korte viering volgt een 

wandeling van  ongeveer 16 km naar Aurich, waar de lunchpauze is en een rondleiding in de 

Michaeltsjerke (met middeleeuwse altaartriptiek – afkomstig uit het vroegere Cisterciënzer 

klooster van Ihlow). Daarna wandelen we via een andere route terug naar Ihlow, voor een 

vesper in de kapel en een nazit in het kloostercafé. Vervoer met de auto op eigen 

gelegenheid,. Graag zelf een lunchpakket meenemen. Kosten 12,50 Euro. Opgave tot 

woensdag 8 augustus via kleasterpaad@gmail.com  Maximum aantal deelnemers 50 pers. 

 

 

ANDERE ACTIVITEITEN TIJDENS TSJERKEPAAD                        

Zaterdag 30 juni: Opening Tsjerkepaad-seizoen Bonifatiuskerk Oldeberkoop. (13.30 

uur) 

Een feestelijke bijeenkomst met de voorstelling van ‘Polle, de orgeljongen’ onder leiding van 

Frank Belt (verteller) en Eeuwe Zijlstra (organist). Hierin wordt aan kinderen en volwassenen 

de liefde voor het orgel gedemonstreerd. De feestelijke opening van Tsjerkepaad is bedoeld 

voor vrijwilligers en belangstellenden. We willen met dit programma ook de (klein)kinderen 

daarbij van harte uitnodigen. De Bonifatiuskerk is open vanaf 13.00 uur. 

 

Zaterdag 7 juli Fiets- en wandeltocht vanuit Easterlittens 

Samen met gasten uit Ost – Friesland kunt u deze dag een fiets – of kuiertocht maken door de 

Greidhoeke. De dag start om 9.30 uur met een ontvangst en een ochtendgebed in de kerk van 
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Easterlittens. De kuierders vertrekken daarna per auto naar Easterein. Na bezichtiging van de 

kerk aldaar lopen ze via De Kliuw, Reahûs, Lytse Wierrum, Rien en Itens terug naar 

Easterein. Een tocht van 13,5 kilometer. De fietsers maken via Easterein, Wommels, 

Burgwerd, Hichtum, Hartwerd, De Kliuw, Reahûs, Lytse Wierrum, Rien en Itens een rondje 

van 35,5 km terug naar Easterlittens. We sluiten de dag zo rond 16.30 af met een vesper in 

Easterlittens. Graag zelf een lunchpakket meenemen. Kosten € 10,-- per persoon. Max aantal 

deelnemers 50 per tocht. Opgave tot uiterlijk 4 juli bij Jan van der Meer: e-mail: 

jjvdmeer@hetnet.nl; tel. 0513-431817 of 06-51276003  

Zaterdag 14 juli: Gezamenlijke activiteit van St. Tsjerkepaad & St. Alde Fryske 

Tsjerken te Baard.  Friese versie van de voorstelling ‘Jezus’ van Helmert Woudenberg. 

 

De Sint Gertrudiskerk (Dekemawei 6, Baard) is vanaf 13.30 uur geopend. Om 15.30 uur 

begint de voorstelling “Jezus”, gratis  aangeboden door de Stichtingen Tsjerkepaad en Âlde 

Fryske Tsjerken. Gooitsen Eenling en Adri Terlouw brengen in dit programma een aantal 

scènes uit de Friese vertaling van de voorstelling ‘Jezus’ van theatermaker Helmert 

Woudenberg. Jinke Lyklema – van Weringh (dwarsfluit) en Anke Stavinga (gamba) spelen er 

tussen de scènes passende muziek bij. De toegang is gratis.Aansluitend kunt u in het 

nabijgelegen eetcafé Baard voor € 19,50 pp aanschuiven voor een voortreffelijk drie gangen 

buffet met bij de voorstelling passende gerechten in bijbelse sferen. U dient zich daar dan wel 

voor uiterlijk 12 juli aan te melden via: jezusmonologen@gmail.com. 

Zaterdag 28 juli: Muziekfietstoer Aldeboarn-Langezwaarg 

 
Welkom ’s middags om 13.30 uur in de Doelhoftsjerke te Aldeboarn. Om 13.45 begint hier 

een miniconcert van  het Compagnons Consort o.l.v. Henk Louwerink, waarbij zowel strijkers 

als het orgel aan bod komen. Dit gratis concert duurt tot 14.15 uur. Daarna volgt een 

georganiseerde fietstoer naar Langezwaag (afstand 14 km). Wie wil kan natuurlijk ook met de 

auto gaan. De koffie-thee/fris staan  klaar in de Mattheuskerk in Langezwaag, waar om 15.15 

een uitvoering wordt gehouden van ‘Haren in de wind’, een manifestatie van Under de toer in 

het kader van CH 2018. `In en rond een bijzondere installatie in de vorm van de kerk, wordt 

een verhaal verteld over verwondering en de veerkracht van het leven, met paardenhaar,  

Zaterdag 18 augustus: Kuier- en Fietstocht langs kerken en schilderkunst  

Voor elk van de kerken van Deinum, Blessum, Leons, Baard, Winsum, Easterlittens, Winsum 

en Boksum maakte Giovanni Dalessi, één van de schilders uit het topsegment van de 

hedendaagse figuratieve schilderkunst, in 2013 een groot schilderij van de patroonheilige. Ze 

zijn inmiddels aangekocht en vanaf komende zomer krijgen ze definitief een plek in de 

kerken. Tijdens Tsjerkepaad zijn de 7 schilderijen te zien. In de kerk van Mantgum wordt 

nieuw werk van Dalessi tentoongesteld.  

Op 18 augustus (en 8 september) kunt u meedoen aan een fietstocht langs deze zevenkerken 

en de kerk van Mantgum, of een kuiertocht langs de kerken van Leons, Baard, Easterlittens en 

Mantgum. Beide tochten beginnen en eindigen in de kerk van Leons. Start : 9.30, afsluiting 
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16.30.  Op beide tochten gaat een deskundige gids mee die u alles kan vertellen over de 

kerken onderweg en de kunst die er te zien is. Kosten: €7,50 p.p. Opgave bij Adri Terlouw: 

adri.terlouw@planet.nl; of terlouwadri@gmail.com 

 

Zaterdag 1 september: De Kirchturmtour vanuit Jennelt (bij Emden) in Ost Friesland, 

Duitsland. 

 

Fietstocht van 65 km. met start om 9.30 uur bij de kerk in Jennelt (Ost-Friesland in 

Duitsland). Afstand Joure-Jennelt = 180 km. Deze activiteit wordt aangeboden door een 

organisatieteam o.l.v. ds. Siek Postma uit Jennelt.  Ieder jaar komt een groep belangstellenden 

uit Friesland om hier aan mee te doen. Vervoer met de auto op eigen gelegenheid. Er is overal 

in en rond de kerken wat te eten en drinken, maar lunchpakketten kunnen worden 

meegenomen. Opgave bij Jan van der Meer: e-mail:jjvdmeer@hetnet.nl; tel. 0513-431817 of 

0651-276003  

 

Zaterdag 8 september: Open Monumentendag.  

Thema in 2018 ‘In Europa’ als aansluiting bij het Europese Jaar van het Cultureel erfgoed. De 

aandacht ligt dit jaar vooral bij de architectuur. 

 

Zaterdag 15 september: Afsluiting Tsjerkepaad-seizoen in de Kruiskerk te Burgum 

(13.30 uur)  

De monumentale Kruiskerk is een bezichtiging meer dan waard. We sluiten het seizoen af in 

deze kerk met een presentatie van dr. Henk Kuindersma uit Dokkum, voormalig directeur van 

het Catechetisch Centrum in Leeuwarden. Hij laat ons zien hoe “Kinderen kerkgebouwen 

leren kennen door exposure.” Een stimulans om ook kinderen te laten kennismaken met de 

schatten van een kerkgebouw. Dat kan ook na Tsjerkepaad. 
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