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Wolkom yn Aldeboarn! 
 

 
 
Als u dit leest, bent u geïnteresseerd in een plek als dorpsdominee van het Friese Aldeboarn. In ieder geval vast 
bedankt voor uw interesse!  
 
Wij, inwoners van Aldeboarn, wonen, werken en 'kerken' met veel plezier in deze mooie oude plaats. In 
Aldeboarn voelen wij een sfeer van warmte en positiviteit. De volksaard is hier nuchter, maar hartelijk. Nieuwe 
mensen worden hier snel thuis, vooral als ze meedoen in het rijke verenigingsleven of de kerk. Maar niks moet 
hier.  
 
Kerk en dorp gaan fijn samen. De kerk is kerk met het dorp. Wie dominee voor onze kerk is, is dat eigenlijk voor 
heel Aldeboarn. Maar wat is Aldeboarn eigenlijk voor een dorp? In ieder geval een oud plaatsje, met veel 
verhalen en een rijke geschiedenis. Wij nemen u graag mee door ons mooie dorp. Gaat u mee? 
 
 

 
 
Aldeboarn 2021 
Eerst het hier en nu. Aldeboarn ligt midden tussen de weilanden, als een eilandje in het open veld. Sinds de 
laatste herindeling vallen we onder de gemeente Heerenveen. Er hoort een groot buitengebied bij het dorp, 
met veel boerenbedrijven.  
 
Aldeboarn telt ruim 1500 inwoners; 'Boarnsters' genoemd. Wat opvalt is dat de gemiddelde leeftijd onder het 
landelijk gemiddelde ligt. We zijn dan ook erg blij met twee scholen: een openbare en een christelijke 
basisschool met elk ongeveer 100 leerlingen.  
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Aldeboarn is een warm, levendig en open dorp. De jaarlijkse gondelvaart verbindt het dorp en trekt duizenden 
mensen naar de oevers van het water. Een bijzonder stukje samenwerking, waar het grootste deel van het dorp 
wel een rol in heeft. Ook heeft Aldeboarn een rijk verenigingsleven. Uiteraard een levende kerk, maar ook een 
eigen voetbalvereniging, tennisclub, roeivereniging, muziekkorps (met jeugdkorps), een toneelvereniging en 
nog veel meer.  
 

 
 
 
Oude handelsplaats 
Dat Aldeboarn een oud dorp is, is iedereen het 
over eens. Volgens sommige geschiedschrijvers is 
het dorp zelfs een van de oudste Friese plaatsen 
van enige betekenis. Het dorp hoort bij de Friese 
'vlecken', een historische aanduiding voor 
plaatsen die stedelijke eigenschappen hadden, 
maar om verschillende redenen nooit 
stadsrechten kregen. Die positie dankte ons dorp 
aan de ligging aan het oude riviertje ‘de Boorne’ 
(of in het Fries: de Boarn) die als een slagader 
door het oude centrum slingert. U kunt begrijpen 
dat deze verbindingsweg over het water veel 
handelsverkeer teweeg bracht. Vooral in de 
Middeleeuwen was 'Boarn' (zoals inwoners hun 
plaats zelf graag noemen) van regionale 
betekenis.  Het was lang het bestuurlijke 
centrum van de regio.  
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Bonifatius welkom in Aldeboarn 
Op één van zijn reizen naar Friesland, in het jaar 754 zette Bonifatius hier zelfs voet aan wal om mensen te 
dopen uit een bron. Hoe zijn laatste reis in Dokkum eindigde is alom bekend; dat de Boarnsters hem iets 
vriendelijker ontvingen weet lang niet iedereen. Op de plek van de bron heeft altijd de Boarnster tsjerke (kerk 
van Aldeboarn) gestaan. Bijna duizend jaar later, in het jaar 1753, is de huidige kerk gebouwd op de plek van 
deze bron. Dit gebeurde op de plek van een grotere kerk, waar in de elfde en twaalfde eeuw zelfs het decanaat 
van de regio zetelde. Er vielen toen meer dan 40 kerken en kappelen onder de Boarnster kerk!  
Wat de bron of put betreft: er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de mogelijke exacte plek daarvan. Het 
is namelijk bekend dat er nog steeds een put onder de oude kerkvloer zit. In de tegenwoordige tijd wordt er op 
deze historische plek nog steeds gedoopt. Wie weet, ooit weer met water uit de bron van Bonifatius. 
 

 
 

 
Tuorkemjitters 

De dorpskerk is van 1753 en heet de Doelhôftsjerke. Doelhôf is Fries 

voor doolhof. Niet dat de kerk zo groot is dat men er in kan 
verdwalen: het plein bij de kerk was ooit een wirwar van kleine 
steegjes, een 'doolhof'. De kerk was dus de kerk aan het doolhof. De 
toren staat een beetje scheef en komt uit 1737. Hij moest indertijd 
de hoogste van Friesland worden, dus Boarnsters gingen bij donker 
stiekem meten in Tzum, de toenmalige hoogste toren. De Tzummers 
kregen dit door en sneden stiekem, bij het nemen van een drankje in 
het lokale café, een stuk van het meetlint. De toren van Aldeboarn 
werd dus niet de hoogste. De inwoners van Aldeboarn worden nog 
altijd Tuorkemjitters (torenmeters) genoemd, de Tzummers 
lyntsjesnijers (lintsnijders). Op het Doelhof staat een kunstwerk dat 
de Tuorkemjitter voorstelt. Ook de dorpskrant draagt die naam.  
 
 
 
 

 
De kerk 
In de kerk vindt u het eerste orgel dat de bekende orgelbouwer Van 
Dam onder zijn eigen naam bouwde, uit 1779. Het functioneert nog 
volop en geniet de aandacht op het gebied van onderhoud en een 
mogelijke uitbreiding met een zelfstandig pedaal. U moet zeker ook 
een blik omhoog werpen, op het bijzondere geschilderde plafond. Vele 
engelen en sterren zijn hierop geschilderd met een rijke betekenis en 
symboliek. De preekstoel is voor de huidige kerk gemaakt in 1753 
terwijl de zogenaamde ‘Lycklama’s bank’ dateert uit 1655. Deze heeft 
nog in de oude Sint Pancraskerk gestaan, de voorganger van de 
huidige kerk. 
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Kerkelijk centrum Andringahûs 
Nu is de kerk het centrum van de kerkelijke gemeente van Aldeboarn, met daarbij de oude pastorie (het 
Andringahûs) als kerkelijk centrum. Hier vinden kerkelijke en andere dorpsactiviteiten plaats, van 
vergaderingen tot muziekles en van verjaardagsfeesten tot jeugdwerk. Het gebouw staat op de plek van de 
oude Andringastate, het imposante bouwwerk van de adellijke familie Andringa, dat helaas eind negentiende 
eeuw deels werd afgebroken. De grote tuin met in het centrum een eeuwenoude beukenboom is een prachtige 
plek voor buitenactiviteiten en diensten, zoals bijvoorbeeld bij de startzondag. We maken er dankbaar gebruik 
van.  
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Diensten 
De erediensten zijn zonder twijfel veelkleurig te noemen. Naast de meer liturgische morgendienst om 9:30 uur, 
met kindernevendienst en oppas, zijn er ‘Alternatiene’ diensten in de ochtend. Deze creatief opgezette 
diensten zijn laagdrempelig en spreken een brede groep mensen aan, ook buiten de kerk. Bijzonder te noemen 
is het brede aanbod van avonddiensten om 19:30 uur. Gecoördineerd en deels georganiseerd door de 
commissie Vorming en Toerusting. Hier is ruimte voor vele vormen en uitingen. Denk aan een mannen- of een 
vrouwenspecial, bijbelquiz, kleuterdienst, wandelingen, leerdiensten met sprekers en discussie. Maar ook 
muzikale invullingen met orgel, koor of band worden zeer gewaardeerd. Voor kerkmuziek is in de breedste zin 
van het woord veel ruimte en waardering. Van de traditionele klassieke psalmen en gezangen t/m de 
hedendaagse praise- en opwekkingsmuziek. Van het schitterende orgel uit 1779, piano, zangers, 
instrumentalisten tot Youtube. De diensten zijn tegenwoordig live te volgen via Kerkdienstgemist. 

 
 
Activiteiten in de kerk 
Naast de erediensten zijn er vele activiteiten te benoemen. Als enkele voorbeelden te beginnen met de 
kerkenraad in grote- en kleine samenstelling en onderliggende colleges. Het pastoraat en huisbezoeken. Maar 
denk ook aan het jeugdwerk met de zondagse oppas en kindernevendienst. De jeugdclubs en 
(belijdenis)catechese. Het breicafé, bijbelkring, 20+ gespreksgroep, zendingscommissie, orgelcommissie, 
werkgroep Roemenië. Redactie kerkblad, moderamen, gebedskring en vrouwen lezen de bijbel.  
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Missie en aandachtsvelden 
‘De Protestantse gemeente Aldeboarn is een 
gemeenschap van mensen die verbonden zijn door 
de liefde van Christus. Dichtbij en verder weg 
willen we warmte en betrokkenheid, meeleven en 
toegankelijkheid uitstralen.’ 
 
Bovenstaande missie wordt gedragen door vijf 
aandachtsvelden van de gemeente: 
 

1. Gebed; 
2. Jeugdwerk; 
3. Kerk in het dorp; 
4. Diaconie en Pastoraat; 
5. Publiciteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling van de gemeente 
De Protestantse Gemeente Aldeboarn telt 499 leden aan het einde van 2020. De mutaties van 
jaar tot jaar zijn beperkt (1 tot 3%). Feitelijk kun je stellen dat het aantal leden zich al vele 
jaren beweegt rond de 500. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal leden 
afgezet t.o.v. de ontwikkeling van het aantal inwoners van Aldeboarn. De grafiek laat een 
duidelijk verband zien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10-2-2021 

7 

 

Van de 499 leden zijn er 90 leden die per 31 december 2020 een voorkeurlidmaatschap hebben. 
Zij wonen niet binnen de ‘kerkelijk grens’ van Aldeboarn en hebben zich toch aangesloten bij de 
Protestantse Gemeente Aldeboarn. Dat betreft één vijfde van het ledenaantal. Het aantal leden is verdeeld 
over 225 adressen. Aldeboarn kent één wijk en 6 secties (kerkelijke indeling). Elke sectie heeft ongeveer 37 
adressen (pastorale eenheden). Aan elke sectie is een ouderling, een diaken en een wijkdame verbonden. 
In de volgende grafiek wordt de samenstelling van de gemeente naar leeftijdsopbouw getoond. 
 
 

 
 
 
Kerk met het dorp 
De kerkelijke gemeente van Aldeboarn is een actieve gemeente. Dat geldt zowel binnen de kerkelijke 
gemeente zelf als in de verbinding met de niet kerkelijke gemeenschap van het dorp. De activiteiten variëren. 
Zo is er het jaarlijkse evenement Marché Gourmand, een gastronomisch feest waarin dorpelingen worden 
onthaald op baksels en andere heerlijkheden. Het evenement vindt plaats op het plein voor de kerk en biedt de 
gelegenheid in een ongedwongen sfeer kennis te maken en bij te praten. Deze ongedwongenheid en openheid 
is kenmerkend voor de aanpak van de kerk in Aldeboarn. We noemen het ‘prionieren’; vernieuwend zoeken 
naar verbinding en dialoog met elkaar. Een voorbeeld hiervan is het initiatief Boarn ontluikt / rebyble. Ontstaan 
vanuit de gedachte dat mensen behoefte hebben aan levensbeschouwelijke uitwisseling of ze nu deel 
uitmaken van de kerkelijke gemeente of niet. Deelnemers worden met een markant verhaal uit de bijbel 
uitgenodigd na te denken en met anderen uit te wisselen over de betekenis ervan voor hun eigen bestaan. De 
gondelvaart is ook een mooi voorbeeld van de prionierende aanpak. Aan het begin van de gondelvaart is er een 
markt langs de Boarne. Waar de kerk een thematische opstelling tussen de verschillende kraampjes heeft en 
het gesprek aangaat met het flanerende publiek. Aan het einde van de gondelvaart is er een kerkdienst. Ook 
daarin wordt gezocht naar aansprekende en vernieuwende vormen. In het verleden vaak vanuit de feesttent, 
de laatste jaren in de buitenlucht vanaf een gondel.  
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Zeer bijzonder om te benoemen is een initiatief wat in 2017 is ontstaan rondom de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag. In de kerk, en later op de begraafplaats, wordt er een herdenking 
gehouden van overledenen uit de Boarnster samenleving. Hier is de kerk dienstbaar aan het dorp zonder 
expliciet het evangelie te communiceren. Dit blijkt in een behoefte te voorzien, een eigentijdse herdenking 
voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerk in Aldeboarn wil in woord en daad invulling geven aan de Christelijke leer. Zo kocht de gemeente uit 
eigen middelen een huis om daarin vluchtelingen te huisvesten. Ontheemden die veilig worden opgevangen 
zonder te selecteren op geloof of andere criteria.  Gemeenteleden organiseren een ring van begeleiding en 
contacten rond deze nieuwkomers. Een hartverwarmend initiatief.  
 
Het leggen van een verbinding met het hele dorp acht de gemeente een groot goed. Het is een kerk in en met 
het dorp. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en soms liggen er gevoeligheden. In de afgelopen jaren waren er 
een paar dramatische sterfgevallen in ons dorp. Jonge mensen die plotseling het leven verloren. Deze mensen 
waren niet kerkgaand en hun familie ook niet. De kerk heeft ondersteuning aangeboden en geholpen met het 
vinden van woorden en een vorm om het ongelofelijke verlies een plek te geven. Dat is wat de kerkelijke 
gemeente bedoelt met kerk zijn met het dorp.  
 
De vorige dominees hebben een klimaat van vertrouwen en opbouwende samenwerking gecreëerd. Op deze 
mooie maar kwetsbare basis wil de gemeente met de nieuwe voorganger voortbouwen. Met initiatieven die 
waarde toevoegen aan het bestaan van betrokkenen. 
 
Beroepingscommissie PG Aldeboarn, februari 2021 
 
 
Zie ook: 
 
www.pgaldeboarn.nl 
https://www.facebook.com/fanutithert 
https://www.facebook.com/vandamorgelaldeboarn 
 


