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Colofon
Dit blad verschijnt 4 maal per jaar en wordt uitgegeven door de Protestantse 
gemeente te Olde- en Nijeberkoop. Het is bestemd voor alle gemeenteleden en 
belangstellenden van deze gemeente.
Kopij voor dit blad kan bij de leden van de redactie worden ingeleverd.
Joukje Bakker-de Haan,   joukjebakker@telfort.nl  tel: 0516 451791
Gert de Kruijff, lay-out, gertdekruijff@hotmail.com   
Grietje Martens,   dsgmartens@gmail.com  tel: 0513 542136
Joeke van.derVelde,   pa0vdv@planet.nl    tel 0516 462806  

Van de redactie

Beste lezer,
Het is alweer september, de herfst laat zich voelen en zien. Hopelijk had 
u allen een fijne zomer. Al dan niet met uitstapjes of vakantie. 
Ook de kerk maakt zich op voor een nieuw seizoen: dat van 2017-2018.
We pakken de draad weer op. Startzondag 10 september belooft een 
mooi begin te worden: “Kerk, een open huis” is het motto..
Deze Bonifatiusbode markeert ook het begin. We praten u bij over het 
een en ander. Ook treft u de vertrouwde bijdragen van de verschillende 
groepen en commissies.
Vanuit de redactie is te melden dat Annemarie Scheweer is gestopt als 
redactielid. Annemarie: dank voor je bijdragen en we wensen je veel 
succes met je studie en het vervolg!

Een hartelijke groet,
Gert de Kruijff 

Bij de omslag: Zacheüs de tollenaar klimt in de boom om Jezus te zien. Jezus ziet hem 
en roept hem..

Inleveren van de kopij voor de Bonifatius Bode 6-4 uiterlijk 10 nov. 
2017 bij Joukje Bakker de Haan:  joukjebakker@telfort.nl 
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Genesis 28:11-15
Een boodschap uit de hemel

Nadat Jakob is ontsnapt aan de woede 
van zijn broer, krijgt hij, midden in de 
woestijn, een droom. Hij ziet engelen 
omhoog gaan en afdalen langs een 
ladder. Als ze omhoog gaan, dragen 
de engelen Jakobs angst, zijn schuld-
gevoelens en zijn pijn naar God. 
Als ze afdalen, brengen ze Gods aan-
wezigheid, zijn woorden en zijn belofte 
(vers 13-15) naar Jakob.

Wat ontdekt Jakob in deze droom? Bovenal dat God persoonlijk tot hem 
spreekt. Tot op dat moment had Jakob nooit eerder een persoonlijke 
ervaring van God gehad. Eerder in het verhaal, spreekt hij tegen zijn 
vader over ‘uw God’, niet ‘mijn God’ (Genesis 27:20).

Deze droom laat zien wat de betekenis is van de situatie waarin Jakob 
zich bevindt. Van buitenaf gezien, is het hopeloos: Jakob is op de vlucht 
en hij is bang. Maar de droom helpt hem om zijn situatie in een ander 
licht te zien. Achter deze werkelijkheid gaat een andere werkelijkheid 
schuil: God, die met hem mee trekt en hem ondersteunt. Jakob had een 
droom nodig om dit te leren zien. Het zou niet genoeg zijn geweest 
als hij alleen maar goed had nagedacht. Nu kan hij met vertrouwen 
verder gaan. Hij is verbannen, maar niet zonder hoop. Hij is eenzaam, 
maar niet alleen. Ook al is hij ver weg van huis, hij kan het volhouden 
dankzij deze droom en Gods belofte. Zijn angst is niet langer de enige 
werkelijkheid.

Voor het eerst in zijn leven ervaart Jakob dat niet hijzelf het middelpunt 
vormt van de wereld. Jakob klimt niet zelf langs de ladder naar de he-
mel. Hij is nu degene die ontvangt en niet degene die handelt, zoals hij 
eerst was: iemand die altijd alles onder controle wil hebben.
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Jakob krijgt zijn droom in een tijd van moeite en angst. Vroeger, toen 
zijn leven zich keurig langs gebaande paden afspeelde, zou hij niet zo 
open hebben gestaan voor Gods boodschap. Ook in ons leven moeten 
vaste zekerheden soms door elkaar worden geschud, zodat we open 
kunnen staan voor wat God ons wil zeggen. Dan is de heilzame ervaring 
van Jacob ook de onze: dat God de hoeder is van ons leven, degene die 
werkelijk Heer is van ons leven..

Ds. G. Martens
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Allerlei

Terugblik op Oldeberkoop’s got talent
Voor wie er niet was: jullie hebben wat gemist. Wat een talent in de 
kerk!! In een leuke en gevarieerde dienst met veel sfeer hebben diverse 
gemeenteleden, jong en oud en daar tussen in, iets laten zien van wat zij 
leuk vinden of goed kunnen. Vanuit de gelijkenis van de talenten kregen 
we mee: dat iedereen talenten ontvangt en er iets mee mag doen, dat het 
niet uitmaakt wat voor talent en dat iedereen die iets met z’n talent doet 
gewoon een dikke 10 is.

Startzondag
Als het goed is heeft u een uitnodiging ontvangen met een drankje ter 
gelegenheid van ons Open Huis op zondag 10 september a.s. Hopelijk 
heeft u al gereageerd en u opgegeven voor deze zondag. We gaan er 
weer een fi jne morgen van maken. Zacheüs komt naar de kerk en Jezus 
wil juist hem bezoeken…dat is verrassend en een goede boodschap 
voor ons allemaal!

Allerlei
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Bijbelgespreksgroep
Graag vragen we u om dit seizoen mee te doen. Hoe meer meningen 
en gedachten hoe beter. We hebben de laatste keer besloten om in het 
nieuwe seizoen over de beden van het Onze Vader te praten. Dit aan de 
hand van het boekje van W.R. van der Zee: Gebed met open ogen. Doet 
u mee? de eerste bijeenkomst is op dinsdagmorgen 3 oktober a.s. om 
9.30 uur bij Gré Amoureus, Molenbosch 92. Mocht u wel mee willen 
doen, maar dan graag op avond… dan kunnen we het tijdstip aanpassen: 
belt u dan even.
 
Groothuisbezoek: een vervolgbijeenkomst
Steeds wanneer we de groothuisbezoeken houden, komt de vraag op: 
kunnen we een tweede avond/morgen bij elkaar komen? Dit jaar gaan 
we dat proberen. De datum is dinsdag 10 oktober a.s. en er zijn twee 
mogelijkheden: om 9.30 uur en om 20.00 uur.

U krijgt nog een uitnodiging voor deze morgen/avond met het onder-
werp en evt. vragen of stellingen. Wellicht kunt u de datum even reser-
veren. Thema: “wat is geluk?” en waar moet je dat zoeken?

Kerkendag 1 oktober a.s.
1 oktober is de datum voor de 2 jaarlijkse regionale kerkendag. 
Deze keer niet in Gorredijk, maar in Oudehorne t.g.v. het Flaeijelfeest. 
We komen bij elkaar voor een kerkdienst in de tent op het feestterrein. 
Aanvang 10.00 uur. Ook alle andere activiteiten van deze dag vinden 
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plaats in Oude- en Nieuwehorne, zoals het eten en het middagprogram-
ma. 
Het nieuwe element dit jaar is de Goede-Doelen markt. Voor deze markt 
zoeken we leden van onze regiokerken die actief betrokken zijn bij een 
goed doel dat door henzelf of samen met hun familie/ vriendenkring ge-
stalte heeft gekregen. Het zijn vaak kleine projecten. Deze leden mogen 
hun goede doel/ project presenteren op deze markt. De bedoeling is dat 
dit aansluitend aan de tentkerkdienst gebeurt, maar dan in gebouw de 
Vallei bij de kerk in Oudehorne. De stands blijven staan tot na de ge-
zamenlijke maaltijd. Op dit moment is het middagprogramma nog niet 
klaar, maar daar krijgt u later informatie over.

Hebt u interesse om uw project onder de aandacht van de bezoekers van 
Kerkendag 2017 te brengen dan kunt u zich opgeven bij Joke Rudolphy 
tel: 0513 462695 Email: jrudolphy@home.nl

Oktober vakantie
Ook in de maand oktober hebben we nog een weekje vakantie. Van 13 
oktober t/m 22 oktober is er een vervanger. U weet het inmiddels al: de 
contacten lopen via de kerkenraad.

Om na te denken
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“Als het goed is, hebben we in de kerk echte 
 interesse in elkaar…”

Een uitspraak die ik enkele weken geleden in het Friesch Dagblad zag 
staan in een interview met een beginnend predikante. Zij constateerde 
dat er veel mensen zijn die zich alleen voelen en dat er in onze maat-
schappij een grote mate van eenzaamheid aan het ontstaan is.

Aan de ene kant ontstaat er een gevoel van “alleen zijn” bij mensen die 
echt wel mensen om zich heen hebben; familie, vrienden, buren, maar 
zich afvragen : wie is er nu echt in mij geïnteresseerd?

Komen de contacten wel verder dan een oppervlakkige ontmoeting?
Aan de andere kant komen er steeds meer mensen, jonger en ouder, die 
niet zoveel contacten meer hebben of over houden. Daar is er sprake 
van een-zaamheid.

In de kerk moeten mensen die zich alleen voelen of eenzaam zijn het 
gevoel krijgen dat ze gezien worden. Dat is één van de lessen van de 
geschiedenis van Zacheus, waarover we het op de startzondag zullen 
hebben. 

In de kerk moet er aandacht zijn voor elkaar. Echte aandacht. Zodat 
mensen zich niet meer alleen voelen maar samen. In de overdenking 
voor de kerkenraadsvergadering van september hebben we daarbij stil 
gestaan naar aanleiding van Prediker 4.

Het betekent dat we anders kerk moeten zijn. Dat het méér is dan zon-
dags even komen binnenvallen voor een Woord voor onderweg en onze 
eigen weg weer gaan. Even vlug, zo nu en dan, dan ontstaat er geen 
gemeenschap.

Aanwezigheid is niet hetzelfde als toewijding. “Er zijn” gaat dieper. 
Vragen : “hoe gaat het met je?” en het antwoord niet afwachten of al-
leen maar willen horen ”goed” is geen echte aandacht.
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Het voortbestaan van een geloofsgemeenschap, van de kerk, hangt af 
van commitment.
Wil de kerk blijven bestaan, bloeien,( en dan hebben we het nog maar 
niet over groeien) dan moeten mensen betrokken zijn en blijven, er iets 
voor over hebben, zichzelf investeren.

En als dat gebeurt, kan de kerk ook zijn wat van haar verwacht mag 
worden: een plek waar je thuis komt; je thuis voelt; je gedragen weet 
door God en je medegeloofsgenoten…een warme plek.
“Als het goed is…” Laten we het goed maken!

Ds. G. Martens

Ter informatie

Bron: Leeuwarder Courant 30 juni 2017
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Meeleven met…

Elke zondag gaan er bloemen naar mensen 
in de gemeente of uit het dorp, vaak als 
bemoediging wegens ziekte of moeilijke 
omstandigheden. Soms is dat een moment 
opname; er overkomt je iets en gelukkig volgt er beterschap. Soms is 
dat niet zo en moet er een lange weg gegaan worden van moeite, zorgen 
en ziekte. Niet alleen via de bloemen, maar ook door het noemen van 
de namen van onze zieken proberen we een klein beetje mee te leven. 
Wellicht dat het lezen van hun namen u inspireert tot een kaartje of een 
bezoekje….

Zo is er ziekte en zorg bij de fam. Jan Hesselink, Molenbosch 8, fam. 
Piet Brouwer, Wolvegasterweg 53, Hans en Els Vroegh, G. Lammerts-
laan 29. We noemen de namen van Joeke van der Velde die te kampen 
heeft met spit, Gré Amoureus die heupklachten heeft, Wies van der 
Wijk die moet leren leven met een constant geluid, fam. Hulst die zich 
zorgen maakt over hun schoonzoon, Jan en Margje Koopman, Griet-
manstr. 85, wier gezondheid te wensen overlaat.

Een beetje aandacht van ons doet soms wonderen. Maar we mogen ook 
hun namen voor God brengen en voor hen vragen om Zijn nabijheid, 
kracht en moed. 

Herdenkingszondag
Een bijzondere zondag, waarop we de namen noemen van hen die ons 
dit kerkelijke jaar ontvallen zijn, een kaars aansteken en even blijven 
staan in herinnering.
Dit jaar valt die zondag op 26 november. Met 
muziek van het combo van Jan Wind, gedichten 
en gebeden hopen we er een bijzonder moment 
van te maken. 
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Uit de kerkenraad 

Hierbij voor u puntsgewijs de onderwerpen welke de laatste periode in 
de kerkenraad besproken zijn.

• Er is een lijst geweest waarop emailadressen ingevuld kunnen wor-
den voor het digitaal ontvangen van het “kort nieuws” en andere 
belangrijke berichten. Indien u nog graag in deze mailingen meege-
nomen wil worden en niet in de gelegenheid bent geweest mag u ook 
een mail sturen naar: pkn.oldeberkoop@gmail.com

• De dominee welke ingepland staat bij de dienst van oudejaarsdag 
heeft afgezegd. Er is besloten dat Ds. Martens, ondanks dat het haar 
vrije dag is, een bijzondere bijeenkomst gaat organiseren i.p.v. een 
standaard kerkdienst.

• De kinderdienst is geëvalueerd. Het was een geweldige dienst. Wel 
iets om rekening mee te houden is om een dergelijke dienst niet meer 
te organiseren op een bijzondere zondag (vaderdag)

• Beleidsplan en plaatselijke regeling zijn aangepast en naar de Classis 
gestuurd.

• Dominee ligt op schema met de permanente educatie.

• Er zijn overleggen geweest met de SIBO en MOS. Hierbij zijn de 
lopende zaken en afspraken doorgenomen. Er zijn hier verder geen 
bijzonderheden uitgekomen. 

Met vriendelijke groet,    Jolanda Sijens
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Hoe was het vroeger?
Geschiedenis van de Protestantse Gemeente te 

Olde- en Nijeberkoop   8

1940
De Oudejaarsavonddienst wordt gehouden om 3 uur ’s middags wegens 
moeilijkheden met verduisteren.
“De plaats van Bos” (woning, boerderij) wordt door brand verwoest , 
“inclusief de klaar liggende huur voor de huisbaas, de diaconie”.
In maart worden 14 lidmaten aangenomen, waarvan 13 ook worden 
gedoopt.

De oorlogsjaren 1940-1945
In 1941 wordt een geslaagde kerkdienst gehouden in Café Stoker te 
Nijeberkoop.
De diaconie kampt met een nadelig saldo.
In maart 1942 vraagt de Evangelisatie om op een of andere wijze opge-
nomen te worden in het kerkelijk gebeuren.
In hetzelfde jaar wordt genoteerd dat “een vergadering haastig wordt 
gesloten wegens stoornis door het geronk der vliegtuigen”.
De voorzitter, Ds. Los, gaat een bijbelcursus houden.
In 1943 wordt besloten een “gezinszuster” te benoemen in dienst van de 
kerkenraad.
In 1944 worden 16 nieuwe lidmaten bevestigd.

Obligaties
In oktober 1944 worden door de diaconie obligaties van 50, 100 en 500 
gulden uitgegeven voor gemeenteleden. Elk jaar wordt een gedeelte uit-
geloot. Hiermee wordt getracht de hypotheekschuld van de diaconie af 
te lossen. Het Classicaal bestuur geeft toestemming, terwijl kerkvoog-
den en notabelen helpen bij plaatsing.
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Bekers en kannen
De voorzitter meldt in maart 1945 dat hij in oude notulen heeft gevon-
den dat in 1834 en 1843 door Mr. J.A. Willinge en andere personen 
aan de gemeente een zilveren beker, twee grote en twee kleine zilveren 
schotels en twee tinnen schenkkannen zijn geschonken.

Ds. Los weg, Ds Ockhuysen komt
Rond het einde van de oorlog verdwijnt Ds. Los geruisloos uit de papie-
ren verslagen en verschijnt, even geruisloos, Ds. Wiersma als consulent. 
Heel snel daarna, in januari 1946, komt Ds. J.C.A. Nijenhuis Ock-
huysen als nieuwe predikant. Hij heeft veel plannen op het gebied van 
huisbezoek, ziekenbezoek, doop, avondmaal en zondagsschool.
Er worden 10 nieuwe liedbundels per maand aangeschaft. De eerste 
zondag van de maand zal een morgendienst worden gehouden in café 
Stoker te Nijeberkoop. Voor 1946 moet het predikantstraktement met 
20% worden verhoogd. De preikant neemt genoegen met 10%, maar 
dan wel met onmiddellijke ingang.

Confl ict
In februari 1947 blijkt “een zeer ernstig confl ict te zijn ontstaan tussen 
mevrouw Ockhuysen en [ene] juffrouw Akkerman”. Gevolg is dat de 
predikant Oldeberkoop gaat verlaten.
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Zondagsschool
In Oldeberkoop hebben, in 1947, de leerkrachten van de Openbare 
School het zondagsschoolwerk op zich genomen. De zondagsschool in 
Nijeberkoop is gegroeid, maar heeft gebrek aan leerkrachten. De nieu-
we onderwijzer in Nijeberkoop is bereid de leiding op zich te nemen, 
maar dan wel op zijn eigen wijze.

Gezinsverzorging
In 1948 wordt een gezinsverzorgster benoemd, ten last van de Kerken-
raad. Haar huisvesting wordt bekostigd door de Diaconie. Enkele jaren 
later wordt gemeld dat de gezinsverzorging floreert en geheel is inge-
burgerd, In 1955 wordt besloten het aantal ondersteuningen te verho-
gen.

Namen
Voor het eerst wordt in de notulen van januari 1950 een volledige lijst 
van alle negen kerkenraadsleden opgenomen. De predikant is daar nog 
niet bij i.v.m. vacature.
Over namen gesproken: De kiezerslijst bevat in het jaar 1949, 193 na-
men.

Nieuwe predikant
Ds. Los wordt in 1950 opgevolgd door Ds. D.C. van der Linde.

Financiële situatie
Deze is voor zowel Diaconie als voor Kerkvoogdij over de hele periode 
precair. Een genotuleerde uitspraak tijdens een kerkenraadsvergadering: 
“Op den duur dreigt het zo te worden dat de kerkvoogdij op de inkom-
sten van het kerkhof drijven gaat, zodat dan de doden voor de levenden 
betalen zullen”.
1955: De administrerend diaken heeft een aanzienlijk bedrag voorge-
schoten als renteloze lening.

Contacten met Evangelisatievereniging
Tijdens een kerkenraadsvergadering doet de predikant de suggestie om 
vertegenwoordigers van de Evangelisatie in het kerkbestuur op te ne-
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men. De tijd blijkt er nog niet rijp voor te zijn. Wel wordt (opnieuw) het 
kerkgebouw beschikbaar gesteld voor enkele kerkdiensten.

Openen van vergaderingen
Vanaf 1957 worden kerkenraadsvergaderingen geopend met een korte 
bijbellezing en gebed. Daarvóór gebeurde dit alleen op onregelmatige 
tijden.

Scriba
Ouderling Zwart neemt, vanaf 1957, op zich voortaan de notulen van 
vergaderingen te verzorgen. Zijn functie is daarbij “ouderling-scriba”. 
Een van de taken van de predikant wordt daarbij overgedaan aan een 
mede-kerkenraadslid.

Ook nog
- In 1947 dreigt orgeltrapper Zuil met 

ontslag als zijn salaris niet opnieuw 
wordt verhoogd. Het dreigement 
help niet. Er wordt een nieuwe 
orgeltrapper benoemd.

- In 1948 wordt in Nijeberkoop een 
Zusterkring opgericht.

- In 1948 wordt in Nijeberkoop 
gestopt met de maandelijkse kerk-
diensten in het café.

- In 1953 wordt besloten om een 
kaartsysteem aan te leggen “om 
klaarheid te krijgen over het aantal 
leden”.

- In 1957 wordt tijdens een ledenver-
gadering gestemd over het  voorstel 
“Vrouw in het ambt”. 

    Uitslag: 29 vóór, 22 tegen.

Joeke van der Velde
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Berichten van de Diaconie

Bestemmingen collectes Diaconie
9 juli  Herbergier
16 juli  Nationaal fonds Kinderhulp
23 juli  KWF kankerbestrijding
30 juli  Cliniclowns
6 aug  Ronald McDonald kinderfonds
13 aug  Diaconie
20 aug  Stichting hulphonden

Bloemengroet
9 juli  familie de Jong, Bovenweg 74, Oldeberkoop (ter be-

moediging nav overlijden Albert de Jong)
16 juli  Tjitske de Jong (ter bemoediging)
23 juli  Irene Hamburger, Molenlaantje
30 juli  Klazien Hoogeveen-Talma, Boekelterweg 9, Boyl (zij 

 ondergaat een medische behandeling)
30 juli  dhr. Langstraat, Delle 27 (heeft een operatie ondergaan)
6 aug  dhr. P. Kromkamp (heeft een operatie ondergaan)
13 aug  Dhr. V. Koster (ter bemoediging)
20 aug  Mevr. Scheenstra (ter bemoediging)

Diaconiereisje 2017
Ook dit jaar zal door de Diaconie van de PKN Olde- en Nijeberkoop 
een dagtocht voor senioren (65+) worden georganiseerd. Dit reisje zal 
plaats vinden op dinsdag 26 september a.s. Deze reis is helemaal gratis. 
U wordt om 8.30 uur verwacht bij de kerk in Oldeberkoop. De bestem-
ming van de reis is evenals voorgaande 
jaren een verrassing. Aanmelden is moge-
lijk voor 15 september bij Gré Amoureus, 
tel: 0516 451948 
Wegens teruglopende belangstelling heeft 
de Diaconie besloten dat het Diaconiereis-
je 2017 de laatste keer zal zijn.
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Het Diaconiehuis

2016 was het jaar dat er regelmatig bericht werd over de aankoop van 
een huis, dat ter beschikking gesteld kan worden aan mensen die in een 
crisis-situatie verkeren. In 2017 heeft u weinig meer gehoord, dan dat 
per 1 februari de koop daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
En eigenlijk geldt: geen bericht is goed bericht. Want binnen 14 dagen 
was er al een huurder, die in de termen viel. Deze heeft de maximale 
termijn van zes maanden niet benut. Even leek het dat rekening ge-
houden moest worden met leegstand, maar heel snel diende zich een 
nieuwe gegadigde aan. 
Natuurlijk is een periode van zeven maanden te kort om al te conclude-
ren, dat er structureel behoefte is aan een ‘crisiswoning’ als het diaco-
niehuis. Wel mogen we stellen, dat onze huurders buitengewoon tevre-
den zijn met het gegeven dat in Oldeberkoop deze woning beschikbaar 
is.
Mocht u in uw omgeving geconfronteerd worden met iemand, die te 
maken heeft met een crisis en tijdelijk onderdak nodig heeft om weer op 
adem te komen, dan kunt u contact opnemen met Annelies Brandsma 
(tel. 06 44382404) of Hanneke de Vries (tel. 06 11580770). Zij kunnen 
u vertellen of het huis beschikbaar is, dan wel wanneer het beschikbaar 
komt.

De doppenactie
Nog altijd kunt u plastic doppen in de kerk inleveren. De doppen wor-
den ingezameld, omdat ze geld opbrengen dat wordt benut voor de 
aanschaf en opleiding van blinde geleide honden. 
Daarmee wordt met weinig moeite een 
fantastisch doel gesteund!!! 
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Twee grafstenen in de kerk van Oldeberkoop

In de kerk van Oldeberkoop liggen meerdere oude grafstenen. Deze notitie gaat 
over twee ervan *

Van die twee grafstenen is de oudste die van Eyse Jans van Terwisga, overleden 
in 1623 en grietman van Stellingwerf Oosteinde. Op die grafsteen staat ook de 
naam van zijn vrouw Harmentje Stevens, overleden “omtrent 64 jaar oud”. Eyse 
en Harmentje hadden in elk geval vijf kinderen, een zoon en vier dochters. Deze 
staan niet op de betreffende grafsteen. Hun zoon heette Jan Eyses en de vier 
dochters in volgorde van leeftijd, Jelcke, Antyn, Hiltje en Swaantie. Jan Eyses 
is jong overleden zonder kinderen na te laten. 

Dochter Antyn van Terwisga is getrouwd met Albartus Barels, geboren zo om-
streeks 1611. Op 12 september 1631 werd hij ingeschreven op de Groningse 
universiteit. In 1640 wordt hij vermeld als ouderling in de Friese synode. Hij 
is begraven in de kerk van Oosterwolde. Op zijn grafsteen staat als sterfda-
tum “Anno 1659 den 16 juli. Deze dr. Arnoldus Barels was de zoon van Aernt 
 Barels(1), ook begraven in de kerk van Oosterwolde, en de vader van Arend 
Barels(2). Geboren in 1655 en overleden in 1702. 47 jaar oud. Deze Arend 
 Barels (2) trouwde in 1683 met Barbara Ketel. Geboren in 1654 en overleden 
in 1694. 40 jaar oud. 

Hun grafsteen ligt in de kerk van Oldeberkoop. Barbara en Arend hadden kin-
deren, vier jongens en één dochter. Hun zoons zijn ook begraven in Oldeber-
koop, zo staat op de grafsteen van Barbara en Arend te lezen. De vier jongens, 
 Richard, Albert, Berent en Albertus overleden jong en zonder kinderen na te 
laten. Ook de dochter Antyn, ook wel Anna genoemd en geboren in 1685, over-
leed jong, in 1707, maar wel gehuwd met Harmannus van Loon en met nalaten 
van een dochter, Anna Barbara van Loon. Antyn stierf vermoedelijk bij de ge-
boorte van haar dochter of vlak daarna. 

Anna Barbara zelf trouwde met Albartus Hubbelink en ze kregen zeven kinde-
ren, waaronder een dochter, Johanna Geziena Hubbelink, geboren in 1727. Zij 
trouwde in 1754 met Ludolf Jan Willinge. Hier komt dan de naam Willinge, 
zo bekend in Oldeberkoop, te voorschijn. Ze hadden één overlevend kind, Jan 
Albert Willinge overleden in 1839. Deze trouwde met Taad Wigeri, overleden 
in 1833. Ze hadden geen kinderen. Dus vermaakte Jan Albert zijn hele bezit aan 
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een achternicht die Geziena Willinge (geb. 1805 te Assen en overleden in 1860) 
heette en die in 1828 met Lambertus Prins, een arts werkzaam in Oldeberkoop 
en Wolvega,trouwde. 

Hun nakomelingen noemden zich Willinge Prins en zo maakte deze naam zijn 
intrede in Oldeberkoop. 

Aan de basis van de familie Willinge Prins en hun bezit staan in de eerste plaats 
de familie Van Terwisga en vervolgens de familie Barels. De persoon van Anna 
Barbara van Loon, geboren Barels is de dunne draad die hen met elkaar ver-
bindt. Zij was de enige en dus rijke erfdochter van het bezit van Arend Barels(2), 
haar grootvader. Dit bezit bleef in meer of minder mate in de familie doordat er 
regelmatig slechts een beperkt aantal nakomelingen per generatie waren en de 
bezittingen dus niet over veel erfgenamen verdeeld hoefden te worden. 

Een deel van deze gegevens is ontleend aan G.P. Mulder, Van Terwisga tot Willinge 
Prins. Een Ooststellingwerfs familie bezit 
door de eeuwen heen. Een ander deel is ont-
leend aan eigen onderzoek. Dat onderzoek 
betreft voornamelijk de familie Van Terwisga 
en de familie Barels. 

* Gegevens van S.E. de Vries uit Leeu-
warden, ingestuurd na een bezoek aan 
onze kerk, juli 2015.
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