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in 1797.
(Uit mededeelingen van de heeren J. S. BOKMA te Akkrum

en Gr. COLMJON te Leeuwarden}.

In het laatst dor vorige eeuw, bepaald tot in het jaar
1797, bestond te Akkrum eene Hernhuttersche gemeente, (1)

(1) De heer J. S. BOKMA schrijft: „Onder anderen waren leden van
de gemeente: lo. SYNE GSRMTS , koopman te Akkrum, vader van
SIJSTER SIJNES , eerst cchtgenoote van JENTJE DE GROOT, later van
SAKE MEINTËS VISSER, uit welke beide huwelijken geene kinderen
werden geboren en 2o. zijne zuster EMSABETH G EB BITS, huisvrouw
van WILJÆM PIETERS , die wij later als ouderling zullen vermelden en
die (1811) den familienaam aannam van VAN BEU VEEH , omdat hij
veerschipper was van Akkrum op Sneek, Joure en Heerenveen. Uit
dit huwelijk werden 12 kinderen geboren , waarvan leden van de ge-
meente zijn geweest:

a. WILLEMINA WILXEMS , die naar de Hernhuttersche gemeente
te Zeist vertrok ; aldaar in het huwelijk trad met zekeren BEOK en
uit welk huwelijk eene dochter BET JE werd geboren , die echter vóór
hare moeder overleed. De nalatenschap van WTLLEMINA WIÏ,I.,EMS ,
waarvan eenige te Akkrum wonende bloedverwanten mederfgenamen
werden , is bij scheiding verdeeld.

h. PIETEB WILI.EMS , die mede naar Zeist vertrok, aldaar overleed
en begraven werd.

c. GERRIT WIL.I-.EMS , die naar Duitschland vertrok en aldaar
overleed.

d. ZUSTER WII.I^EMS , in 1790 gehuwd met PDSTER SIJBRENS
IIOYTEMA, in leven Assessor van Utingeradeel te Akkrum en in 1814
overleden.

e. SJEUWKE WII-LEMS , geboren in 1780, gehuwd geweest met
HARMEN For.KEK.TS KUIPERS , moeder van den heer WIM.EM HAR-
MENS KUIPERS , olieslager te Akkrum..
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die hare godsdienstoefeningen hield, eerst in het huis thans
(15 Juli 1879) bewoond door EVERT FOLKERTS VAN DER

MEER op de Kleef tegenover den straatweg van Akkrum
naar Heerenveen en later in het huis, thans eigen aan -
en bewoond door KLAAS EESGES HOEKSTRA aan de Brin-

gelstraat. Het laatstgenoemde huis was voorzien van twee
deuren, die waarschijnlijk dienst deden als toegang tot het
lokaal der godsdienstoefeningen, één voor de mannen en
één voor de vrouwen. Het is toch bekend, dat Broeders
en Zusters in de kerken der Hernhutters. geheel van elkan-
der afgescheiden zitplaatsen innemen. Vermits echter in
de verklaring van 14 Febr. 1797 (waarop wij terugkomen),
gezegd wordt. » Onze vastigheden bestaan iu 't navolgende:
de kerk met de wooninge voor den leeraar"; zoo zullen
oefeningiokaal en leeraarswoning voor zulk eene zeer kleine
gemeente wel onder één dak zijn geweest en de eene deur
ook bestemd voor de Gemeente en de andere voor den
herder en leeraar als bewoner.

Wij spraken van eene zeer kleine gemeente. In Art. 2
der reeds genoemde verklaring lezen wij, »dat tot onze
Evangelische Broeder Gemeente in den Dorpe Ackrum be-
hooren, in 't geheel,, dertien zielen", welk getal in de
officieele mededeeling van 15 Febr. 1797 van den Gerechte
van Utingeradeel op 20 Hernhutters gesteld werd als in
die Grietenij toen aanwezig, tegenover 1024 Gereformeer-
den en 1310 Mennonieten. E. Catholieken waren er niet.
De godsdienstoefeningen konden dan ook gehouden worden
in het achterste gedeelte van het genoemd huis. In de
achterkamer was in den oostehjken hoek een predikstoel
aangebragt. Langen tijd was nog de spijker in den muur
aanwezig, die eenmaal dien predikstoel daaraan bevestigde.
In Febr. 1797 beklom dien nog de eerwaarde broeder
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J. Gr. REIMANN. Hem stonden bij WILLEM PIETEKS als
Ouderling en JOIIAKNES SIJMENS als Diaken. Deze verklaren,
»dat de soldij van dien Leeraar is", per maand, neven gulden,
't welk door de leden der gemeente werd betaald; voor het
overige moest hij zich door zijnen handen arbeid het noodige
voor zijn bestaan verdienen. Uit de Beurs in de kerk wer-
den betaald de kaarsen en wat er meer tot de godsdienst-
oefening benoodigd was. Wat er jaarlijks te kort schoot
dekten de leden uit hunne eigene beurs en de armen onder
hen (zoo zij er waren) werden ook uit vrijwillige giften der
ledematen van het noodige verzorgd. Liefdegaven der Ak-
krumer ledematen en die van andere Broeder-gemeenten
en vrienden hadden ook de kerk met woning voor den
Leeraar gesticht. Yan dezulken die van hen in geloof ver-
schilden leden zij geen overlast. In Art. 1 van hunne ver-
klaringen of liever antwoorden op vragen, vervat in eene
missive van 10 Januarij 1797 van de Representanten van
het Yolk van Friesland althans leest men: »Wjj leden van
»de Vereenigde Evangelische Broeder Gremeente te Akkrum
»ondervonden geen bezwaar van de gewezen bevoorrechte
»heerschende kerk." Zij gebruikten in hunne kerk liede-
ren , welke op Duitsche melodiën, althans gedeeltelijk, ge-
zongen werden. De herinnering hieraan was nog lang
levendig bij onze tijdgenooten (1) en welligt is er nog wel zulk
een gezangboek bij een afstammeling aanwezig, gebruikt bij
den bidstond van Yrijdagavond of bij de gewone Zondag-
godsdienstoefeningen. Het vraagboekje voor de kinderen

(1) Bij SJEUWKE WIL.JL.EMS, geb. 1/80, die tot in haar löde jaar
naar de Hernhuttersche gemeente te kerk ging en zieh de Duitsche
melodiën , welke nu nog in den bundel van gezangun voor de Doops-
gezinde Gemeente van Akkrum voorkomen, zeer goed herinnerde.
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is althans nog aanwezig. (1) Het ademt den liefderijken ,
mystieken, zich aan zinnebeelden hechtenden geest der ge-
meente. Memand ergere zich aan dien vorm. Op den titel
leest men:

ZOUT voor de SCHAAPJES En LAMMETJES uit de
Rots gehouwen. Het Zout is goed. (Uit het Hoogd. ver-
taalt). Blz. 3 behelst eene VOORREDE, onderteekend
door JOHANNES Thfeologus ?! met het motto:

Gij Schaapjes, wier herten na 's Herders stem trekken,

U breng ik wat Zout hier, dat goed is te lekken.

De inhoud is een dertiental berijmde vragen en antwoor-
den. De berijming was dienstig om den kinderen het van
buiten leeren te vergemakkelijken. Zeker zullen zij meer
moeite gehad hebben den zin en beteekenis te vatten.

Het boeksken is belangrijk genoeg om het eens over te
drukken.

1. VRAAGE.

Gy Kind'ren, waar zyt gy onfeilbaar geborgen ?

Waar kan men ulieden op 't beste verzorgen?

ANTWOORD.

Geborgen zyn wy in de bloedige Zyde;

Verzorgt in de heil'ge Gemeinte haar weide.

2. VRAAGE.

Maar zegt eens: de kind'ren die buiten nog zwerven,

Waar blyven dog die? zal het Lam die wel derven?

(l) Gevonden in den boedel van HUITE ROELS HOEKSTRA , wiens
schoonvader JOHANNES SIJMENS (die later den familienaam VAN DKH
WERF aannamj in 1797 Diaken der Gemeente was. 37 bladzijden in
zeer klein formaat. (Geschonken door den heer J. S. UOKMA aan ons
Genootschap).
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ANTWOORD.

Wel neen, maar als duifjes zy vlien in de klooven
Der Wonden des Lams, daar ze niemand kan rooven.

3. VRAAGE.

Maar zullen daar in ook wel alle de rygen

Der Schaapjes en Lammetjes plaats genoeg krijgen ?

ANTWOORD.

Daar kunnen in alle de reeten en builen
Des heiligen Lighaams veel' Stofjes nog schuilen.

4. VRAAGE.

Wat hoort gy, wal spreekt gy, en zingt in de stonden ?

ANTWOORD.

Men hoort niets, men spreekt niets, men zingt niets als
Wonden.

Men hoort niets, men spreekt niets, men zingt niets als
Wonden,

En Wonden en Wonden, en Wonden en Wonden.

5. VRAAGE.

Ey, maalt my het Lam dog eens regt voor de Oogen ?

ANTWOORD.

Zyn Hooft wierd gescheurt en zyn Zyde doorstoken;
Een Lid wierd besneden, zyn Rugge geschonden,
Nog had hy in Handen en Voeten vier Wonden.

6. VRAAGE.

Waarom wierd het Lam zo ooi striemen en Wonden ?



2 7 2 DE HERNIIUTTERSCHK GEMEENTE

ANTWOORD.

't "Was daarom: Wy kind'ren zyn alle vol zonden.
Toen wierd God een Lam, en het Lam is gestorven,
En heeft ons door Bloed de Genade verworven.

7. YRAAGE.

Wat is dog der kind'ren haar liefst' op der aarden ?

ANTWOORD.

't Is, Schaapjes en Duifjes des Lammes te worden;
Die Sohaapjes die hebben dan eeuwige weide,
Die Duifjes zich dan zonder droefheid verblyden.

8. YRAAGE.

Als Satan en Eigenwil u maar niet stooren ?

ANTWOORD.

Wy hebben maar na onze Moeder (1) te hooren,
Die zal ons in d' armen van 't Lam wel bewaaren,
Zy helpt ons daar in, maar laat niets daar uit vaaren.

9. VRAAGE.

Maar als nu de kind'ren de Moeder bedroeven ?

ANTWOORD.

Zo houd zy dog daarom niet op haar te lieven,
En Jesus, het kindje, vergeeft haar de zonden, •
Zo haast zy haar hertjes maar weder gevonden.

10. YRAAGE.

Maar als dan de kind'ren eens komen tot Jaaren,
Wie kan haar geduurig zo zuiver bewaaren ?

(1) De Heil. Geest.
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ANTWOORD.

Hoe Ouder wy worden, hoc kleindcr word 't herte,
Als 't groot word, verkleint het des Heilandes smorte.

11. VRAAGE.

Op die wijze hebt gy het eeuwige Leven?

ANTWOORD.

Ja wel, want hy neemt niet, wat eens is gegeven.
De Vader omhelst ons, het Lam laat niets vaaren,
De Moeder die kweekt ons, de Eng'len bewaaren.

12. YRAAGE.

Zo is 't voor u goed; maar luaar blyft het getuigen'?

ANTWOORD.

Ook dat word den kind'ren van tyd tot tyd eigen.
Veel kind'ren zyn reeds tot de Heid'nen getogen,
Die zo aan de Borst van de Moeder ook zoogen.

13. YRAAŒE.

Maar als eens de kind'ren uit deze Tyd scheiden'?

ANTWOORD.

Dan gaan zy na 't Lam, om zig regt te verblydcn,
En zagtjes te rusten in 't bedje der Lende,
En lieven, en loven het Lam zonder Ende.

BESLUIT.

Wel kindertjes! hebt gy daar iets van bevonden.
Zo blyft dog maar zaliger Bytjes der Wonden,
En laat de genade alleen u bestieren,
Zo zult gy nog menig Genade-feest vieren.



2 7 4 JJE IIEIïNIlUTÏ. GEMEENTE TE AKKRUM IX '1797.

TOEG-AAYE.

Waarde Wonden JezuJ

Wie zal 't ons weeren,

Dat ivjj u hier en ook eeuwvj eeren ?

Gy hebt 't verdient.

De overtuiging, dat het voormalig bestaan dier Ilernhut-
tersche Gemeente te Akkrum (eigenlijk door ons medelid
Notaris J. S. BOKMA ontdekt) ons allen onbekend was, noopte
mij dit woord er over op te teekenen. Weet men het jaar
liarer stichting niet, dat van hare vernietiging schijnt in
1797 te vallen. Zij lostte zich in die van Zeist of in
de Doopsgezinde Gemeente van Akkrum op.

LEEUWARDEN, Mr. J. DIRKS.

16 November 1880.










