
 

Voor het laatst gewijzigd/aangevuld maart 2022 

 

Predikantenlijst van de Nederlands Hervormde Gemeente Aldeboarn 

 

          Verbonden aan  

Naam           de gemeente    Vertrokken naar  

C.J. Alutarius 

B. Bernardi 

U. Epeus 

J. Voskuil 

E.H. Bornaeus 

J.W. Wijngaart 

B. Lemstra 

A. Aatsma 

P.R. Reddingius 

M. van der Vecht 

 

 

 

 

 

P. Nota 

 

 

 

 

 

J.H. Nieuwold 

 

 

P. Hoekema 

H. Haga 

 

 

 

J.E. Mebius 

J. Heringa 

A. Buwalda van Holkema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.J. Homoet 

 

 

 

 

 

 

1596 - 1603 

1603 - 1610 

1610 - 1641 

1642 - 1648 

1649 - 1651 

1651 - 1666 

1667 - 1682 

1683 - 1687 

1688 - 1706 

1706 - 1753 

 

 

 

 

 

1754 - 1766 

 

 

 

 

 

1766 - 1770 

 

 

1770 - 1772 

1773 - 1781 

 

 

 

1781 - 1785  

1786 - 1837 

1838 - 1885  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1886 - 1887 

 

 

 

 

 

 

Tzum 

West -Vlieland 

Overleden 

Overleden 

Bolsward 

Overleden. Grafsteen ligt in het koor van de kerk. 

Workum 

Overleden 

Wolvega 

Overleden. Tijdens zijn ambtsperiode is in 1736 de 

toren gebouwd. De inwijding van de kerk heeft hij niet 

meer mogen meemaken. Hij overleed in oktober 1753. 

De inwijding is gedaan op 11 november 1753 door Ds. 

J. Ratelband uit Leeuwarden. De leerrede is in druk 

verschenen bij Bosma en Jelmers te Franeker. 

Peins. Als in 1762 Grietman Tinco Lyclkama a 

Nijeholt overlijdt, houdt Nota een lijkrede die de 

classis op 4 augustus 1762  o.a. als volgt beoordeeld:  

“Gezond in de leer met verstandige uitbreiding van 

zaken, verrijkt met veel taalkundige en andere geleerde 

aanmerkingen en godvruchtigen toeleg”.  

Warga. Voor hem is een monument opgericht in de 

Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden. Hij was de 

eerste die in Friesland Cichorei kweekte en roosterde 

Workum 

Hindelopen. Op 27 mei 1779 is het door grietman 

Lycklama à Nijeholt geschonken orgel, gebouwd door 

Lambertus van Dam uit Leeuwarden, in gebruik 

genomen. 

Jorwerd 

Emeritaat 

Emeritaat. Zijn zoon Fransiscus (1841-1870) heeft de 

cranberry op Terschelling ontdekt. Postuum op 29 

jarige leeftijd gepromoveerd bij Prof. Van Hall in de 

Wis- en Natuurkundige Wetenschappen. Ds. Arjen 

Buwalda van Holkema was de eerste predikant die de 

Andringastate als pastorie ging bewonen. Deze state 

werd door de Herv. kerk gekocht na het overlijden 

douairière J.H. van Vloten, de laatste bewoonster. Op 

13 november 1853 werd het eeuwfeest van de kerk 

gevierd (11-11-1753) in een “avonddienstoefening”.  

De Feestrede is in druk verschenen. 

Opheusden. Vanwege zijn “leer” braken er op 18 en 

19 februari  1887 grote rellen uit. De Leeuwarder 

Courant meldde “Oldeboorn was een vulkaan 

geworden”. Slechts 4 maanden heeft hij Aldeboarn 

“gediend”. Op 20 januari 1887 werd onder zijn leiding 

de eerste vergadering gehouden om te komen tot een 

christelijke school. 



 

Voor het laatst gewijzigd/aangevuld maart 2022 

Dr. E.C. Gravemeyer 

 

A. Jonker 

Vacant 

P.J. Raap 

 

 

 

 

J.G.F. Ankersmit 

M.E. van der Veen 

G.J. Geels 

 

 

 

 

J.H.B. Austie 

 

 

 

 

J. Kuipers 

A.K.L. Bloem 

 

1887 - 1891 

 

1892 - 1893  

1893 - 1896  

1896 - 1943 

 

 

 

 

1944 - 1946 

1946 - 1950 

1950 - 1956  

 

 

 

 

1956 - 1960 

 

 

 

 

1961 - 1966 

1966 - 1973 

 

Gorinchem. Hij heeft nog meegemaakt dat op 29 

januari 1891 de Christelijke school werd geopend.  

Tzum 

 

Emeritaat. Hij is de eerste bewoner van  de pastorie die 

op de plaats van de in 1894 afgebroken Andringastate 

is gebouwd.  De pastorie is gebouwd met het afbraak  

materiaal van de state. Hij ligt begraven aan de 

oostzijde van de kerk. 

Oosternijkerk 

Lith 

Predikant voor buitengewone werkzaamheden. Zijn 

schoonvader heeft het plan ontworpen voor een 

restauratie van het interieur in 1954. Huidig meubilair 

stamt uit die tijd (met uitzondering van de Lycklama’s 

bank en de preekstoel) 

Predikant voor buitengewone werkzaamheden. 

Vertrokken wegens ”gedragingen in de persoonlijke 

levenssfeer en zijn ambtsuitoefening”.  

De beschuldigingen aan zij adres zijn echter nooit 

bevestigd. 

Bergentheim 

Emeritaat. Alvorens hij met emeritaat is gegaan is op 1 

mei 1973 de federatie overeenkomst getekend 

waardoor de 1
e
 Friese Samen op Weg gemeente 

ontstond. Tevens laatste bewoner van de pastorie. De 

pastorie is na zijn emeritaat omgebouwd tot 

verenigingsgebouw. Een prijsvraag mondde uit in de 

naam “Andringahûs”.   
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Predikantenlijst van de Gereformeerde Kerk te Aldeboarn. 

 

          Verbonden aan 

Naam                                           de gemeente      Vertrokken naar  

Vanaf 14 mei 1856 staat de 

gemeente onder toezicht van 

Heerenveen. Ds. L.v.d. Scheer 

is consulent. In de diensten  

wordt preek gelezen o.a. door 

diaken Gerlof Smit . 

W. Visser 

 

 

 

 

J. ter Burg 

 

 

J. Miedema 

T. Dalhuizen 

W.T. Nijenhuis 

O.J. Geerling 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Dekker 

 

 

 

F. Bruinsma 

J. Tangsma 

C.W. de Vries 

H. Hasper 

 

 

F. Dresselhuis 

 

 

R. de Vries 

 

 

H.N. de Mooij 

P. van der Berg 

J. Mak 

 

 

 

 

 

 

1862 -  1863 

 

 

 

 

1865 – 1869 

 

 

1870 – 1875 

1876 – 1878 

1880 – 1883  

1884 – 1889 

 

 

 

 

 

 

 

 

1891 – 1896  

 

 

 

1896 – 1900  

1902 – 1905  

1905 – 1913  

1917 – 1923 

 

 

1926 – 1947  

 

 

1950 – 1954  

 

 

1956 – 1962 

1963 – 1967  

1970 – 1973  

Bij Koninklijk Besluit nr. 22 van 4 juni 1860 ontstaat 

de “Christelijke Afgescheidene Gereformeerde 

Gemeente” te Oldeboorn. Men kerkt dan op Weaze 

Eastein. 

 

 

Lerend ouderling. Na onderzoek en unanieme 

instemming mocht hij alleen in de eigen gemeente 

voorgaan. Traktement f 6,- per week. Hij vertrok naar 

Medemblik, ook als lerend ouderling. Daar is hij  

predikant geworden op art.8.   

De 1
e
 eigen predikant. Op 20 augustus 1865 bevestigd 

door consulent ds. J.H.Vos uit Heerenveen.   

Overleden op 26 februari  1869. 

Zalk. Overleden 1904 

Minnertsga 

Britsum 

Holwerd. Hij was in 1885 mede initiatiefnemer tot het 

oprichten van de vereniging die tot doel had het 

stichtten van een Christelijke school die nauw 

verweven moest zijn met de Geref. kerk. Een conflict 

met de  Hervormde ds. Homoet, die een algemeen 

Christelijke onderwijs voorstond, deed het proces van 

Christelijk onderwijs in Aldeboarn vertragen. De 

Christelijke school kwam er wel in 1891 (van de 

vereniging die ds. Homoet had opgericht in 1887). 

Kollum. In Kollum wordt hij, vanwege het interieur 

van de Gereformeerde kerk, de “Paus van Kollum” 

genoemd. Aldus meldt zijn achter kleindochter tijdens 

Tsjerkepaad 2015. 

Anna Jacobapolder 

Overleden 

Kiel- Windeveer 

Buiten bediening gesteld. Genoot bekendheid in 

Nederland om zijn Psalmberijming en zijn geestelijke 

liederen.  

Roermond. Tijdens zijn ambtsperiode kwamen de 

beide schoolbesturen bij elkaar en werd er in 1935 één 

bestuur gevormd. Kort na zijn intrede overleden. 

Gasselternijeveen. Van 1950 tot 1954 was er sprake 

van een combinatie met Akkrum, zodat hij ook 

Akkrum bediende 

Nieuwe Pekela 

Bussum 

Samen op Weg Aldeboarn. Op 1 mei 1973 werd de 

federatieovereenkomst getekend waarmee de 1
e
 Samen 

op Weg gemeente in Friesland ontstond. Ds. Mak werd 

bevestigd in de Hervormde gemeente als Bijstand in 

het Pastoraat. 
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Predikantenlijst van de Samen op Weg gemeente Aldeboarn 

          

         Verbonden aan 

Naam                    de gemeente     Vertrokken naar 

J. Mak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Bakker 

 

E. van der Sluis 

Drs. H.F. de Vries 

 

 

 

P.K. Pit 

1973 – 1975  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1975 – 1984  

 

1985 – 1993  

1994 – 1999 

 

 

 

2000 – 2006   

Bunschoten/Spakenburg. Op 1 mei 1973 werd de 

federatieovereenkomst getekend. Ds. Mak werd als 

predikant van de Gereformeerde kerk in de Hervormde 

gemeente bevestigd als Bijstand in het Pastoraat. Een 

andere constructie was nog niet mogelijk. Pas bij de 

Tussenorde van 1999 kwamen er andere 

mogelijkheden, al bleek het pensioenvraagstuk nog tot 

in 2000 een moeilijk te nemen klip. Voor beide 

pensioenfondsen moest worden betaald als je een van 

origine Gereformeerde predikant beriep. 

Jutrijp/Hommerts. De eerste predikant die in 

Aldeboarn als SoW predikant werd beroepen 

Heerenveen.  

Ternaard. Op 28 juli 1996 is een herdenkingsdienst 

gehouden omdat het 400 jaar geleden was dat de eerste 

protestantse eredienst in Aldeboarn werd gehouden 

o.l.v. Alutarius in de toenmalige Pancratiuskerk.  

Vervroegd emeritaat i.v.m. gezondheidsproblemen. Hij 

was de laatste SoW predikant. Vanaf  18 april 2007 

ontstaat de PKN gemeente Aldeboarn. 

    

    

 

   Predikantenlijst van de PKN gemeente Aldeboarn. 

 

         Verbonden aan 

Naam                      de gemeente    Vertrokken naar 

G.T Molenaar 

 

P. Rozeboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.J. van Tonder 

2007 - 2012 

 

2013 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022- 

Heukelum. De eerste predikant van de op 18 april 

2007 ontstane PKN gemeente Aldeboarn. 

Rijnsburg. Tijdens zijn ambtsperiode deed het Corona 

virus zich voor. Dat hield dat er in een periode in 2020 

geen fysieke kerkdiensten gehouden konden worden, 

dan wel met max. 30 gemeenteleden. Op de zondagen 

waren er in eerste instantie korte gebedsdiensten via 

YouTube die op de web site werden gezet (PG 

Aldeboarn.nl). Vanaf zondag 5 april 2020 werden 

diensten uitgezonden via de livestream 

kerkdienstgemist.nl. Dit waren diensten, waar naast de 

predikant ook een ouderling, diaken, koster, organist 

en twee gemeenteleden voor de livestream aanwezig 

waren.  

Barend Jacobus van Tonder werd beroepen vanuit Zuid 

Afrika (Graaf-Reinet). Daar heeft hij op 13 februari 

2022 afscheid genomen. Op 13 maart 2022 heeft de 

classis predikant ds. Wim Beekman hem bevestigd. 

 

 

 


