
                            
                                                                                                                              
         
 
                                                                                                                              
                                                                                                     
                                                                       
    

Page 1 of 3 

 
  
 

  
 

 
Verslag van de jaarvergadering/familiedag op 13 april 2019 in Hotel Café Restaurant De 
Harmonie in Sexbierum. 
 
Onderwerp van vandaag: Onze familie voor 1650; we gaan steeds verder terug in tijd. 
 
1 Opening en Welkom door Lieuwe Tamminga 

 
Zwaantje is helaas afwezig, ze ligt in het ziekenhuis, het gaat gelukkig de goede kant op. 
Welkom speciaal aan familie uit de omgeving Sexbierum. Vandaag voor het eerst aanwezig 
Annemarij Kooistra (notulist), vorig jaar toegetreden tot bestuur. 
 
Afgelopen zomer: orgelconcert door Lieuwe uit Bologna. Was een groot succes met een volle 
Grote Kerk in Leeuwarden! 
 
2 Mededelingen        
Geen mededelingen 
 
3 Verslag vorige keer 
Geen opmerkingen, vastgesteld met veel dank aan 
de notulist Zwaantje! 
 
4 Financieel jaarverslag 
Penningmeester Symen Tamminga ligt het verslag 
toe. Gestart en geëindigd met een positief saldo, 
enige groei. 

 
5 Verslag kascommissie 
Ytzen Tamminga geeft verslag namens kascommissie. De kascontrole commissie heeft 
zorgvuldig gecontroleerd en heeft financieel jaarverslag in orde bevonden. 
Alleen betalende leden van het bestuur hebben stemrecht. 
Dank aan de penningmeester, vergadering geeft penningmeester decharge. Ook veel dank 
aan kascommissie, kascommissie herbenoemd voor 2020. 
 
6 Website 
Toestemming nodig voor alle informatie meer dan naam, geboortedatum en indien van 
toepassing sterfdatum. Als iemand overleden is, geldt de wet niet meer. Informatie van 
overleden familieleden mag wel gepubliceerd worden. Familieleden die informatie van de 
website af willen laten halen, kunnen dit via het mailadres op de website doorgeven. 
 
Er is een nieuwe indeling van de stamboom, bij conversie is niet alles goed gegaan. Mochten 
er fouten staan, graag doorgeven. 
 
Beheerder website, Ida, heeft een nieuwe baan en stopt met het beheer. Gerrit gaat dit 
overnemen. 

 
Aanvullende informatie over geboorte en andere wijzigen graag door blijven geven, om de 
website actueel te houden. 
 



 
 
 
 

Page 2 of 3 
 

 
  
 

7 Verhaal van Symen met afbeeldingen van ons voorgeslacht.  
Symen Tamminga geeft 
presentatie, hoever 
kunnen we terug in de 
tijd? De familie verplaatst 
zich in de geschiedenis van de “Biermen” naar 
Birdaard naar Boksum. Vandaag staat in het teken 
van de familiewortel s uit de “Biermen”. Via de 
vrouwelijke lijn Yentje Baukes Hooghiemstra - 
vrouw van Ytzen Jans Tamminga - gaat de lijn naar 
de adelijke Friese familie Van Adelen. De Adelens 
waren eigenaar van de landgoederen van 
Lyauckamastate bij Sexbierum.  

 
De excursie in de middag gaat naar de grafzerk van Seerp van Adelen. De Sexbierumers 
hebben de kapel afgebroken, de zerk is toen verplaatst Zweins - als sieraad in de kerk en 
niet als graf.  
 
Veel dank aan Symen voor de uitgebreide toelichting, en de mooie bijbehorende verhalen. 
Symen doet de toezegging het uit te werken en dit op de website te plaatsen.  
 
8. Rondvraag 
Vraag om dit weekend (half april) vast te leggen om het jaarlijks terug te laten keren. Zodat 
iedereen er rekening mee kan houden. Vergadering gaat hiermee akkoord. Bestuur neemt 
het mee in plannen van de familiedag volgend jaar. 
 
Sluiting - de vergadering wordt gesloten, en er staat een goed verzorgde lunch klaar. Na de 
lunch is een excursie met wandeling. 
 
Kort verslag van het middagprogramma.  
 
Na een heerlijke lunch verplaatst de familie Tamminga 
zich per auto naar Zweins. Er wordt gekozen voor een 
kleine omweg, over een pittoresk weggetje door de 

weilanden. Met prachtig 
voorjaar licht, een koude 
lucht en enige dreigende 
wolken komen we bij het 
kleine kerkje aan. In de 
kerk ligt de grafzerk van 
Seerp van Adelen. De kerk 
van Sexbierum heef deze “verkocht” na een verbouwing, en 
de zerk heeft lang tegen de gevel van het kerkje in Zweins 
gestaan. Nu heeft het een prominente plek in de vloer de 
kerk; precies onder het klokkentouw. De kerk is prachtig 

gerestaureerd en met onze eigen organist Meile is het plaatje helemaal compleet. 
 
 
Na deze prachtige ervaring gaan we weer terug naar Sexbierum. De koster/organist ontvangt 
ons met veel enthousiasme. Zijn verhalen worden steeds bevlogener, als hij merkt hoeveel 
interesse er is voor het gerestaureerde orgel, het prachtige houtsnijwerk en het verhaal van 
de gestolen eitjes uit het nestje van de levensboom. We worden getrakteerd op een 
uitgebreid orgelspel, waarmee de koster/organist aantoont hoe bijzonder het voor Friesland 
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unieke Duits-Romantische orgel is. We 
komen erachter dat het oude kerkje uit 
1200 het middelpunt was van de regio, 
en was uitgebreid tot een kruiskerk.  In 
de zuidelijke dwarsbeuk was een kapel 
waar de Adelens begraven waren; De 
oorspronkelijke plek van de grafzerk. 
Deze dwarsbeuk werd tijdens een 
renovatie gesloopt, in de tijd dat ook de 
preekstoel en het doophek werd 
gemaakt - het meesterwerk van Hempel. 
Mogelijk zijn de zerken verkocht om 
verbouwing te betalen, of - een andere 
theorie - omdat men het in die tijd niet 
meer zo op had met de katholieke 
Adelens.  
 
Sneeuwbuien deerden ons niet in de kerk met permanente vloerverwarming. Gelukkig waren 

de winterse buien voorbij getrokken toen we weer 
buiten stonden. Tijd voor een mooie wandeling 
naar de plaatsen waar de ouden stinsen en het 
Lyaukema kasteel hebben gestaan. Het slot staat 
er niet meer, wel de oude poort en de contouren 
in het landschap van de singels.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop konden we nog napraten in de gezellige bar van hotel De Harmonie, waar we ook 
deze mooie dag gestart waren.  
 
 
 
 
 
Namens FNT, Annemarij Kooistra 


