
 

 

 

Zaterdag 17 september 2022 
        

 

Excursie naar Hegebeintum 
 

 
                   

Op 17 september vindt de jaarlijkse excursie (het reiske) plaats van de NGV afdeling Friesland en 

het Genealogysk Wurkferbân. We gaan naar de kerk van Hegebeintum en het nieuwe bezoekerscentrum. 

Op grond van het gebruik van tufsteen uit het Eifelgebergte in Duitsland dateert men de bouw van de kerk 

in de 12de eeuw. Het interieur wijkt verrassend af van de doorgaans sobere inrichting van protestantse 

kerken. De bewoners van de nabij gelegen Harsta State hebben sterk hun stempel gedrukt op het interieur, 

dat grotendeels wordt bepaald door één der rijkste collecties rouwborden in Nederland, met onder meer 

de familienamen van Coehoorn, van Nijsten en de Schepper. Rouwborden zijn eigenlijk herdenkingsborden 

en waren bedoeld om de herinnering aan de overledenen in ere te houden. Deze traditie was bij de adel in 

zwang van 1689 (het oudste bord) tot 1906 (het jongste bord). Sommige borden zijn eenvoudig van vorm 

terwijl andere juist rijk zijn verguld en met vele symbolen versierd. Twee hardstenen gedenkplaten van 

rond 1760 met schitterend bewaard gebleven in hoog reliëf uitgevoerde beeltenissen markeren de 

grafkelder. Het Van Dam orgel uit 1862 is in 2006 geheel gerenoveerd. De kerk is tegenwoordig eigendom 

van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. In het bezoekerscentrum is een archeologische expositie gekomen 

over terpen: waarom zijn ze gemaakt, wanneer, en waar zijn ze nu nog te vinden? Ook is er informatie over 

de grafcultuur uit de terpentijd: hoe werd er toen begraven en welke grafgiften werden meegegeven? Wat 

vertelt dat over het leven in die tijd? Bovenop een terp staat meestal een kerk: waarom en wat voor kerken 

zijn er? Het antwoord kun je vinden in de nieuwe expositie! 

 

Start van deze bijeenkomst is om 13.30 uur met ontvangst met koffie of thee in het bezoekerscentrum van 

Hegebeintum, waar geparkeerd kan worden. Daarna is er een rondleiding naar en in de kerk. De gids zal 

vertellen over de geschiedenis van de terp, de kerk en de afgravingen. Deelname is kosteloos. 

In verband met opgave van het aantal deelnemers is aanmelding noodzakelijk. 

U kunt zich – uiterlijk op 10 september 2022 - aanmelden bij de secretaris van de NGV afdeling Friesland 

via secretaris-FRL@ngv.nl De tijdig aangemelde personen krijgen voorafgaand aan de excursie nadere 

informatie over de locatie en het programma.  
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