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Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij Bokma

Der is gjin pot
sa bryk of der
past wol in lid op

Teaterfoarstelling

Gemeentehûs

Prestaasjerin

Mantgum stiet yn lêste wike fan
febrewaris mei tal fan aktiviteiten
yn it teken fan hout

Foar kommisje- en riedsfergaderingen tenei nei ‘Bestjoershûs’ oan
Markstraat yn Snits

Mei sa’n 250 dielnimmers wie
de organisaasje fan draverij
yn Tsjom tefreden
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Sfear fan winterjûnenocht yn It Tsiispakhûs

De sfear fan de winterjûnenocht, dêr’t de folkskiruwer Waling Dykstra healwei de njoggentjinde
ieu mei útein sette, kaam op freedtejûn 26 jannewaris wer wat werom yn It Tsiispakhûs yn Wommels.Yn it ramt fan it begjin fan LF2018 kamen rûnom ferhalefertellers yn aksje. Durk Hibma

(foto) út Kûbaard, Romke Toering út Mantgum en Douwe Willemsma diene dat yn It Tsiispakhûs.
De belangstelling wie grut. Ek yn it âlde gemeentehûs yn Wommels en yn Bears waarden ferhalen ferteld. Mear dêroer fierderop yn de krante. 			
Foto: Henk Bootsma.

Organist Gerrit Kuperus uit Hilaard neemt na 63 jaar afscheid
Hilaard - Afgelopen zondag nam
Gerrit Kuperus uit Hilaard voor de
laatste keer plaats achter het orgel
in de Johannes de Dopertsjerke
in zijn woonplaats. In november
speelde hij voor de laatste keer
tijdens een kerkdienst, afgelopen
zondag was het officiële afscheid.
Voor de 79-jarige Kuperus komt er
een einde aan 63 jaar orgelspelen
in de kerk.
Net zoals bij veel andere gereformeerde gezinnen het geval was
stond er bij de familie Kuperus een
harmonium in de woonkamer. Toen
Gerrit jong was, werd er zondagsavonds bij het harmonium door de
familie uit volle borst gezongen. Het
instrument mocht niet ontbreken

in de christelijke opvoeding. Vader
Bauke, mem Jo en zus Corrie konden orgel spelen. Gerrit was een jaar
of zeven toen hij voor de eerste keer
achter het harmonium plaatsnam.
Op zijn tiende kreeg hij voor het
eerst orgelles. Dat werd overigens
geen succes. Een paar jaar later
kroop hij toch weer achter het
orgel. Gerrit was zeventien toen hij
voor de eerste keer plaatsnam achter het orgel van de Gereformeerde
Kerk van Hilaard. Meindert Miedema was de vaste organist van de
ochtenddienst, Gerrit bespeelde het
orgel tijdens de middagdiensten.
Zijn vaste ‘pûstetraper’, die het orgel
van lucht voorzag, was Homme
Abma.
In de jaren tachtig vroeg de

Hervormde Gemeente van Hilaard
of Gerrit één keer in de maand hun
orgel wilde bespelen. Deze stap
werd niet door alle gereformeerden
op prijs gesteld. Gerrit zette door.
Zo waren Gerrit en zijn vrouw verbonden aan twee kerken. Het laat
zich raden dat zij het Samen-opWeg-proces als een van de eersten
omarmden.
Toen Kuperus vijftig jaar organist
was kreeg hij een koninklijke onderscheiding, toen hij zestig jaar het
orgel bespeelde werd hij beloond
met een gouden speld en oorkonde.
Bij zijn afscheid, afgelopen zondag,
was er een bos bloemen. Voortaan
zitten Gerrit en Jannie Kuperus tijdens de dienst op zondagmorgen
naast elkaar in de kerk.
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Gerrit Kuperus nog een keer achter het orgel.

