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Overgenomen uit Romein (R.A. Leeuwarden Leeszaal nr. 141.) 

en 

Rep. Ned. Herv. predikanten van F.A. Liemberg (leeszaal nr 143.) 

en 

EN .. eigen aanvullingen (zie ook "Geschiedenis van de Nicolaaskerk te Stavoren, G. Eenling) 

 

1582-1584 JOHANNES MEPPEL (ook wel J. Elburgensis), denkelijk te Meppel geboren, stond hier  

den 20 November 1582 en den 27 Februari 1584, volgens Rolle van's Hofs Dingtalen en  

Reddingius; hij is verroepen naar Witmarsum, waar hij reeds was den 26 April 1586. 
           (volgens het classis-boek Bolsward-Workum was hij gehuwd met Teth Wybesdr. en had een zoon Wibrandus Johannes.) 
 Deel 4 (1592-1595) Pensien Ged. S. een Johanni Bernardi, pred. te Staveren. 

 

1588-1590 JOHANNES DEVERENSES (van Deveren of Dieveren), misschien aldus genoemd omdat  

Dieveren zijn geboorteplaats was, was hier in 1590.(classis Franeker blz. 175.) 

 Deel 4 Pensien Ged. S. een Sijmon Johannes, predikant te Staveren. 

 

1596-1598 JOHANNES HARMENSZ CLINGBIJL. (ook in deel 4 Pensien als Johannes Hanses Clinckbijl) 

 

1599-1600 YSBRAND BALK, die vroeger te Leeuwarden stond, en te Naarden in 1598 ontslagen is,  

Zie ook bij “Rector” 
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was hier in 1599, is naderhand te Leiden geweest en daar overleden. 

(Qaclappen, blz 43, ca 1600: Isbrtandt Balck predicant te Staveren … naaste bloed van Margaretha Jan dr., in leven …. van 

 Isbrandt. 

Quaclappen nr 282: ….. ervgenamen van Margaretha Jans dr. in leven e.h. van Isbrand Balck predikant te Staveren   
Contra de voorschreven Isbrand Balck. 

Het Hoff ord. de gedaagde de impetrant te leveren behoorlijke inventaris van alle goederen, akten en gerechtigheden bij 

Margaretha Jans achtergelaten.) 

 

1601-1602 JOHANNES OVERNEIJ (Avernaeus), beroepen van een plaats onder de klassis van Franeker,  

is geapprobeerd den 4 Mei en verroepen naar Wijnaldum. 
(volgens classis-boek geb. te Warendorf, zoon van ds. Johannes te Lochum, geh. met Lysbeth Tys Wittesdr.) 
(volgens administratie en fiskale boarnen Fryslân blz. 113 nr. 1795 is Joannes Overney predicant tot ca 1607 Haskerdycken.) 
 

1602-1616 ADAM WESTERMAN, beroepen van Gaast, is geapprobeerd en gedimitteerd den 28 September, 

verroepen naar Oosterlittens en gedimitteerd den 13 Mei 1616. 
(volgens classis-boek geb. Haisfeld (O. Fr.), student Franeker 1597, in 1635 te Workum overleden.  
Geh. 1 met Hebel N. overl voor 1605 en huwt 2 in 1605 met Geeltje (Geelcke) Johannis.) 
(Volgens "aministratie en fiscale boarnen yn Fryslân" 1607 blz. 113 nr 1760 en 1761: 

 Adrianus Westermannus Predicant tot Stavoren, een jaar loon 350-0-0.) 
Jaarboek 2002 Fries scheepvaartmuseum, blz 43 e.v. Dominee Westerman en zijn bestzeller 
(groote) Christelycke zee-vaert (1611-1734) blz. 45: Westerman is in Haisfeld in Oost-Friesland geboren.  

Hij trad aan als student theologie te Franeker in 1597. In 1600 te Gaast, in 1602 te Stavoren,  

in 1616 te Oosterlittens, in 1619 te Workum. Hij overleed in 1635. Had in ieder geval één zoon, Albert. 
Verder is nog bekend dat hij een dochter Aaltien had. 

(Resolutieboek Stavoren: 13-12-1613. Dominee Adamus Westerman krijgt ieder kwartaal 125 car gld salaris) 

 

1616 RIPPERTUS SIXTI, werd in 1616 van Twisk hier beroepen door de gemeente en magistraat.  

Op grond dat hij een alumnus dezer provincie was, eischte men dat hij voor't Collegie der 

Gedeputeerde Staten verschijnen moest en consent verzoeken, om in Holland te mogen blijven.  

Dit verzoek werd geconsenteerd en hij is van Staveren ontslagen. 

 

1616-1619 LOURENTIUS ECKIUS, te Meppel in dienst getreden in het allerlaatst van 1613 of begin van 

1614, is van daar hier beroepen, geapprobeerd den 16 September en nam, verroepen van Tiel en 

gedemitteerd den 11 Maart, afscheid den 4 April 1619; daar overleed hij in 1624. 

 

1619-1622 JOHANNES PAULI HARTENBERG, is geapprobeerd 5 April, verroepen naar Enkhuizen  

en gedemitteerd den 4 Maart 1622, hij was te Leiden in 1636, waar hij overleed in 1636. 
(Classis-boek: Van zijn afkomst weten wij wijnig. Mogelijkeen broer van Christophorus. Stud. Franeker 1613 [M. 1447.]) 

 

1622-1631 BERNARDUS SCHOTANUS, beroepen van IJtens, geapprobeerd den 13 Mei, was nog in leven  

in 1629 en toen lid der Synode te Bolsward. 
(Classis-boek: geb. te Jorwerd ca. 1585, zoon van Jacobus. Stud. Franeker 1597 [M. 468] Geh. met Sybrich Jans.) 
Resolutie-boek 15 Stavoren: 24-08-1631, ds. Bernardus Schotanus is gestorven.  

De synode zegt dat zijn weduwe recht heeft op het laatste deelk van het tractement.  

De Magistraat wil opschieten met het beroepingswerk, want de winter en misweer staan voor  

de deur en als Stavoren geen dominee heeft wordt er dan misschien helemaal niet gepreekt.  

De wed. krijgt wat haar toekomt. (2008 Gooitsen Eenling) 

 

1628-1640 NICOLAUS DITIUS, is als kandidaat geapprobeerd in Mei en overleden in 1640 of 41.  

Hij was misschien ook de eerste rector en avondprediker. 

 

1641-1644 MATTHEUS BERNARDI BRUGBRON, is beroepen van Workum,  

geapprobeerd en gedimitteerd den 16 Augustus.  

Van den Magistraat te Bolsward beroepen, heeft hij deze gemeente verlaten in 1644. 
(Classis-boek: geb. waarschijnlijk te Jutrijp als z.v. ds. Bernhardus Lingius en Catharina Mattheidr.  

Stud. Franeker 1615 [M.1524.] Geh.met 1. Trincke Jelles en 2 na 1650 met N.N.) 
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1644-1665 MATTHEUS VOMELIUS stond vroeger te Molkwerum, is beroepen van Terschelling. 

geapprobeerd den 2 December en overleden den 11 Februari 1665. 
(Classis-boek: Mattheus Petri V. geb. ca. 1598, waarschijnlijk z.v. Petrus Sibrandi V.  

Stud. Franeker 1615 [M. 1592], geh met de dochter van prof. Henricus Schotanus. 
 

1665-1670 WILLEM VAN BRAKEL (Wilhelmus à Brakel), zoon van Dirk Gerrit, is beroepen van Exmorra, 

geapprobeerd ern gedimitteerd den 24 November,   Zie bij: Sara Nevius 

verroepen naar Harlingen en losgemaakt den 11 October 1670. 

 

1667-1681 THEODORUS NOORDBERGEN, te Staphorst in Overijsel in Dienst getreden in 1685,  

is van daar hier tot 2den predikant en rector beroepen door de Magistraat,  

geapprobeerd den 29 Mei en overleden in het begin van het jaar1681. 

 

1671-1681 ABRAHAM HOVIUS, zoon van Jacob, laatst te Enkhuizen,  

was als kandidaat te Andijk in 1666 gekomen, waar hij de eerste predikant is geweest,  

is van daar hier beroepen, geapprobeerd den 30 Januari en  

overleden den 21 Maart 1681, oud 37 jaren, volgens grafsteen te Enkhuizen. 

 

1681-1683 FREDERIK BOTTERWECH, is beroepen van Oosterlittens, geapprobeerd den 2 Juli,  

verroepen naar Harlingen en gedimitteerd den 15 October 1683. 

(doopboek Staveren: ~ 13-12-1682 Hanso z.v. Gabriel Botterwegh.) 

 

1681-1685 ARNOLDUS GORP, is beroepen van Roordahuizum,  

geapprobeerd den 1 Augustus en overleden in het begin van 1685. Zie bij ""rector". 

 

1684-1697 ELBERTUS NOORDBEEK, zoon van Johannes, broeder van Joh. Hendr.,  

halfbroer van Rud., is beroepen van Tjalbert, geapprobeerd den 1 September,  

verroepen naar Workum en gedimitteerd den 1 April 1697. (geh. met Hotske Abes D.S.) 

 

1686-1688 JOHANNES DE BRUYN, is beroepen van Nieuw Brongera, geapprobeerd den 12 April,  

verroepen naar Sluis in Vlaanderen en gedimitteerd den 3 September 1688;  

hij ging naar Wesel in 1694, naar Dordrecht in 1701, naar 's Hage in 1705,  

waar hij overleed den 4 September 1722. Zie ook bij "rector. 

 

1692-1716 FREDERICUS HACHTINGIUS, zoon van Regn., is beroepen van Blija,  

geapprobeerd den 1 Augustus en overleden in 1716. Zie bij "rector". 

 

1698-1706 GELLIUS SUIDSTRAND, geboren te Leeuwarden 1 October 1671,  

was rector en avondprediker en werd in 1706 predikant te Wijckel. 

 

1716-1720 PETRUS MEILSMA, zoon van Rins., broeder van David, is beroepen van Dronrijp,  

daar gedimitteerd den 26 November en overleden in het laatst van 1720. 
["Dronrijps memoreael" blz. 73: Vrijdag den 2de October 1716 is onze Predicant Petrus Meilsma 

 tot Staveren als ordinaires predicant op een tractement van 800 Ca. gulden verkooren (zonder huys)] 

 

1721-1726 BERNARDUS LEMSTRA, zoon van Sibb., broeder van Hans,  

is beroepen van Oostermeer, geapprobeerd den 10 November  

en nam, verroepen van Workum, afscheid den 18 Augustus 1726. 

 

1726-1750 HENRICUS HANKOCK (Hankok, Hanckock en Hanckok),  

was eerst te Ottoland en Nederblokland in 1722, is hier van daar beroepen,  

deed zijn intreede den 1 December en overleed den 1 December 1750. 
(Begraafboek Stavoren: 10-12-1750. domene Hanckock beluyt en in de karck begraven. ₤ 5,4) 
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1731-1734 PETRUS NOORDBEEK, geboren te Noordhoorn (Bentheim) 13 Januari 1711,  

(zoon van Joh. Henri, broeder van Johan te Molkwerum, en van Bern. te Noordhoorn,  

broerszoon van Rudolf te Lemmen en Elb. te Tjalbert), is als kandidaat beroepen  

tot rector en 2den predikant, bevestigd den 10 Jini en nam,  

verroepen naar Hattum, afscheid den 18 April 1734: hij ging naar Amersfoort  

in September 1739, naar Groningen in 1743, naar Amsterdam in Juli 1748  

en is daar overleden den 14 Juli 1779, oud ruim 6 ½  jaar. 

 

1734-1737 JACOBUS HEMPENIUS, geboren te Waaxens 22 Juli 1708, zoon van Vincentius,  

kandidaat, beroepen tot rector en 2den predikant, bevestigd den 15 Augustus, nam, 

verroepen naar Scharnegoutum, afscheid den 8 Mei 1737. 

 

1737-1743 JOHANNES ALBERTS VERSCHOUW, geboren te Amsterdam, proponent aldaar,  

is beroepen tot rector etc., bevestigd den 27 Juli. Het tractement tot 400 gulden verhoogd.  

Hij is beroepen naar Purmerland. Deze roeping was geapprobeerd en de bevestiging bepaald,  

maar hij overleed hier den 21 April 1743, oud 30 jaren en 6 maanden.  

 (Rekening en begraafboek van de Ned. Herv. gemeente te Stavoren: 

. 6-04-1743.  Dommenij Verscholl beluijt en in de kerck begraven ₤ 5,4) 

 

1745-1757 RINSO IDEMA, geboren te Groningen, proponent, beroepen tot rector etc.,  

bevestigd den 9 Mei, overleed den 9 November 1757, oud 36 jaren. 

 

1752-1764 HERMANNUS THEODORUS HUIDEKOPER, geboren te Leeuwarden,  

is als kandidaat (in plaats van Hankock) bevestigd den 7 Mei en  

overleden den 2 September 1764, oud ruim 39 jaren. 

 

1759-1786 CAREL LIMBERGER, beroepen van Idsegahuizen in plaats van Idema tot  

rector en 2den predikant of avondprediker, deed zijn intrede den 30 September en  

werd emeritus den 6 Juni 1786. Hij overleed den 4 Augustus, oud ruim 58 jaren. [jaar ?] 

 

1765-1770 JACOB ZWART (Swart), geboren te Amsterdam den 9 Mei 1728, deed, beroepen van  

Marssum in plaats van Huidekoper, zijn intrede den 21 Juli en, verroepen naar Appingadam,  

afscheid den 29 April 1770; hij ging naar Willemstad in 1776,  

werd emeritus den 11 Mei 1793 en overleed te Leiden den 24 Mei 1793. 

(1770, het tractement van de 2de predikant bepaald op 700 gulden.) 

 

1770-1779 EGBERTUS HENRICUS TENCKINCK, deed, beroepen van Schingen in plaats van Zwart,  

zijn intrede den 26 Augustus en, verroepen naar St. Anna Parochie, afscheid den 21 Maart 1779. 

In 1794 naar Britswerd, overl. aldaar 09-08-1830, oud 84 jaar (grafsteen).[Geboren in 1746 te Warga.  

Zoon van Jan Willem Coenraad Tenckinck, predikant te Warga vanaf 23-06-1737. De vader  

overleed plotseling toen hij zijn zoon, die in Franeker studeerde, bezocht op 20-09-1768. D.S.] 

Zie ook bij: Tenckinck 

 

1779-1818 JACOBUS BRUINING, geboren te Bergum in 1741, zoon van Gerb., broeder van  

Petrus te Wirdum en Abraham te Wijnjeterp, was als kandidaat te Bahr en Latum in 1775,  

is van daar hier beroepen, deed zijn intrede den 31 October en, emeritus geworden,  

nam hij afscheid den 29 Maart 1818. Hij overleed den 9 Juni 1822. 
x 12-05-1788 Stv. met Trijntje Kingma (~ 14-10-1744 te Workum als d.v. Gerben Jansz Kingma en Engeltje Robijns Gaastra.) 

 

1786-1791 EELCO TINGA, geboren te Leeuwarden den 25 Maart 1762, kandidaat en rector tevens,  

is bevestigd den 20 September en nam, verroepen naar Heerenveen,  

afscheid den 9 October 1791. Hij was in plaats gekomen van Limberger. 

[x 26-07-1789 Stv. met Tetjen van der Werf (Stv.) D.S.] 
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1791-1797 JOHANNES HENRICUS REGENBOGEN, deed, beroepen van Jutrijp in plaats van Tinga, (rector) 

zijn intrede den 10 December en, verroepen naar Franeker, afscheid den 24 September 1797. 
(Lidmaten-boek Staveren: J.H. Regenboogen X Sybilla Ede van Nieuwenhuis (Bentheim) 16-10-1793 ds.) 

 

1818-1821 PAULUS VAN VELDEN, zoon van Arr., deed, beroepenvan Gaastmeer,  

zijn intrede den 5 April en, verroepen naar Workum, afscheid den 6 Mei 1821.  

Hij was in plaats gekomen van Bruining. 

 

1821-1824 HENRICUS DOMINICUS STRUIVING, in plaats van van Velden,  

beroepen van Tjalbert deed zijn intrede den 9 December en, verroepen naar Eterhem en  

Schardam, afscheid den 31 October 1824. Naar Westwoud en Binnenwijzend ging hij in 1825  

(waar hij overleed den 7 Januari 1839, oud ruim 58 jaren). 

 

1825-1858 DAVID GEORG MACKAY, zoon van Hugh, broeder van Daniël Johan. Geboren in Twijzel  

op 10-06-1798. Bevestigd als kandidaat te Foudgum op 05-12-1822 .  

Nam hier afscheid op 23-05-1825 en vertrok naar Stavoren en deed zijn intrede den 29 Mei. 

 

1859-1874 JAN. DOMMISSE 

 

1876-1878 J. BOON Jz. 

 

1878-1882 Vacant. 

 

1882-1887 F. KAMPSTRA, naar Langweer 

 

1887-1889 Vacant. 

 

1889-1894 H. LIMPERS jr. naar Akkrum. 

 

1894-1896 Vacant. 

 

1896-1904 W. GROENEWEG, naar Enter. 

 

1904-1908 L. J. S. CROUSAZ, naar Garijp. 

 

1909-1914 S. KOOISTRA 

 

1915-1918 J. VERMEULEN H. J. z., naar Mijnsheerenland. 

 

1918-1921 A. C. H. VOLLENWEIDER, naar Kubaard. 

 

1921-1926 B. SCHOLTENS, in 1921 van Lellens en in 1926 naar Foudgum c.a. 

 

1927-1931 O. S. CAZEMIER, in 1931 naar Dalfsen. 

 

1932-1935 C. WARMOLTS, in 1935 naar Heemse. 

 

1935-1946 A. van der HEY, in 1946 naar Nederhorst ten Berg. 

 Op 12 mei 1935(6 dagen na zijn huwelijk) doet hij intrede als predikant van de Ned. Herv. gemeente  

 te Stavoren. Uigangspunt voor zijn preek is 1 Thess. 5 vers 24: "Hij die u roept is getrouw, die het 

 ook doen zal". Hij wordt bevestigd door ds. J.R. Wolfensbergen uit Sneek. 

 Omdat zijn inkomen onvoldoende is om zijn gezin met 5 kinderen te onderhouden verlaat hij Staveren. 

 Op 22 september van dat jaar doet hij intrede te Nederhorst ten Berg. Hij blijft hier tot 21 nov. 1948. 

 Hij keert in 1968 weer terug naar Stavoren. 
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 Met zijn vrouw vestigde hij zich na zijn emeritaat op 1 juni 1975 in Dronten. 

 Acho overlijdt op 16 oktober 1997 te Zwolle en is begraven naast de Hervormde kerk in Stavoren. 

 

1947-1963 B.(Bouwe) J.(Jan) RIEMERSMA, in 19.. naar 

 

1963-1967 J. SCHONEVELD in 1967 naar Israël en na een aantal jaren weer terug naar Nederland. 

 

1968-1975 A(go). van der HEY, beroepen van ........ , met emeritaat en † 16-10-1997 te Zwolle,    

 begraven te Stavoren. 

 

1976-1981 KLAAS BEUKENS 

 

1982-1987 G. P. den HOLLANDER 

 

1988-1994 JACOB H. GORTER 

 

1995-2002 MARTEN DIJKSTRA 

 

2003- JAN WAGENVOORT 

 

 ds. DE  LANGE 
 

 

 

 

 

  Predikanten uit Staverse familie’s 
 

 

Pieter Douwes Cramer, geboren op 27-02-1740 te Stavoren,  

werd op 28-09-1766 als kandidaat bevestigd te Hiaure. Hij nam daar afscheid op 09-08-1778 en 

vertrok naar Balk, waar hij op 15-08-1815 overleed. 

 

Franciscus Hellendoorn Cramer, geboren op 23-10-1758 te Stavoren. (broer van bovenstaande) 

Hij bediende Huins 2 jaar als kandidaat. Hij werd hier bevestigd op 13 mei 1785.  

In 1787 werd hij beroepen te Suawoude en Tietjerk. Op 4 September 1788 werd hij om politieke  

redenen uit zijn ambt gezet door G.S. Hij had geen gehoor gegeven aan het bevel om voor het  

huis Oranje te bidden en had zich niet ontzien in zijn gebeden de honendste en rustverstorendste  

uitdrukkingen te bezigen. (Zie ook Vaderlandsche Historiën ten vervolge op Wagenaar deel 22 blz. 20).  

Hij ging naar het buitenland, was meest te St. Omer, waar veel Nederlandse vluchtelingen waren.  

In 1795 werd hij door de Volksrepresentanten in zijn dienst hersteld,  

intree Tietjerk/Suawoude op 22-06-1795.  

Hij werd emiritus op 01-07-1834. Hij overleed te Oenkerk op 14-01-1840 (volgens v/d Aa.). 

 

Burgerboek van Stavoren: 

15-11-1713, ingeschreven als burger: Johannes de Groot, predikant 

28-04-1714, ingeschreven als burger: S.G. Fennema, predikant 

26-01-1718, ingeschreven als burger, J. Hovius, predikant. 
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Het beroepen van een nieuwe predikant. 
 

Resolutie-boek van de Stad Stavoren 1765-1802, Rijksarchief Leeuwarden. (70-01 nr 21.) 
 

 Den 28 May 1770 
Burgemeesteren der Stad Stavoren na gedane Convocatie op den 

Raadhuise vergadert zijnde, zijn ter vergadering binnen gekomen 

Dm. C. Limberger en Br. Fongerus Domna als gecommitteerden 

van de Eerw. Kerkeraad deser Stad præsenteerden een Request 

met versoek dat aan de Kerkeraad mogte worden gepromitteerd 

het maken van een sestal van Predicanten, omme vervolgens daar 

uit de Prædikant, in plaatse van Dm. Jacobus Zwart van hier na 

Appingedam vertrokken, te verkiesen. 

En hier op gedelibereerd zijnde is geresolveerd voors.  

Request uit te geven met navolgende appoinchement.  

Burgemeesteren der Stad Stavoren, gesien hebbende het versoek 

door de Eerw. Kerkeraad bij Request gedaan omme te mogen te 

doen tot het maken van een nominatie of ses tal van Prædikanten, 

omme daar uit bij vervolg een Prædikant alhier te worden 

verkoren, word deselve sulks bij desen geaccordeerd, mits dat 

volgens Risitritus? van de Agtb. Magistraat en Vroetschap na 

ingecomen advies der Ledematen de te berde .... Prædikant 

beroepen werd op een tractement van seven honderd Car. gls. en 

dat voormelde ses het eerst ter approbatie aan de Magistraat wor-

den gepræsenteerd. 

 

Aldus gedaan en geresolveerd  

te Stavoren op den Raadhuise. 

 In kennis van mij Secretaris  

----------------------------------------------------------------------- 

Sara Nevius. 
 Art. uit de “Friso” van dinsdag 12 juni 2012. 

Al op veertienjarige leeftijd doet de vrome Sara Nevius belijdenis 

van het Geloof in Kampen. Drie jaar trouwt deze predikantsdochter 

een dominee, maar op negentienjarige leeftijd is ze al weer wedwe. 

Ze verhuist naar Utrecht, waar ze vriendschap sluit met de bekende 

Anna Maria van Schuurman. Wanneer Sara 31 jaar is, huwt ze op- 

nieuw met een predikant, de bekende Willem à Brakel. 

Als predikantsvrouw in verschillende dorpen en steden ondersteund 

ze haar man. Na haar overlijden geeft A. Brakel haar meditaties uit, 

voorzien van een korte levensgeschiedenis. Hierin beschrijft hij hoe 

Sara gezeldschappen van meisjes en vrouwen organiseert. Zij onder- 

wijst de vrouwen en wekt hen op “tot godsaligheyt”. 

Toen Sara Nevius met A. Brakel trouwde, in 1664, was hij predikant 

in Exmorra en Alingawier. In 1665 vertrok het echtpaar naar Stavoren, 

in 1670 naar Harlingen, in 1673 naar Leeuwarden, in 1683 naar Rotterdam. 
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-------------------------------------------------  

 Ds E.H. Tenckinck en zijn “kostleerlingen” omstreeks 1800 

 (Uit “klaaiklutten fan Easterlittens” door Phillippus Breuker.) 

Egbertus Henricus Tenckinck (Waregae 1746 - Britswerd 1830),  

die vanaf 1794 tot aan zijn dood in 1830 als dominee te Wiuwert-Britswert  

heeft gestaan. 

Tenckinck was getrouwd met Trijntje Heineman (Warns 1754-Britswert 1808) 

Beide waren ze kinderen van predikanten. Ze kregen acht kinderen, die allen 

waren geboren voor ze in Britswerd kwamen. 

Zoon Wijbrandus Jacobus (1779-1845) studeerde in Franeker.  

Hij werd in 1804 dominee in Tzum. In datzelfde jaar trouwde dochter  

Geertruid Maria te Britswert met ds. Pibo Koning, toen te Wommels.  

Pibo was “kostleerling”bij Tencking thuis geweest. 

Het heeft lang een gebruik geweest da sommige domine’s aan huis een soort  

kostschool hadden en daar kinderen klaar stoomden voor de akademie. 

De “leerlingen” gingen dan niet naar een Latijnse school, maar naar een 

privé-opleiding bij de dominee thuis 

Dan waren er noch drie dochters. Johanna (1784-1814) overleed  

ongehuwd te Bozum. Mogelijk is ze bij de domine daar in huis geweest. 

Catharina Rebecca (1790-?) trouwde in 1811 met  

ds. Tjalling G. Adema Pollius uit Lollum en Gesina Catharina (1792-1827) 

En in 1817 trouwde ze met ds. Pieter van Borssum Waalkens uit Goïngarijp. 

 

-------------------------------------------------  

CLASSISBOEK Bolsward - Workum 1600 - 1633 

acte 9 JOANNES AUERNAEUS, den 4 dach Maij (1601) heeft onsen hoogen ende weerden Dienaer 

ende Broder Joannes Auernaeus sijn beroepinge van den Stadt Staueren op sijnen persoen gedaen 

onsen classi verthoonet, welcke beroepinge gelesen ende daerover die suffragien (stemmen) der 

broderen gecolligeert sijnde, so hebben die Broders, soe den beroepinge, so sijn getuigenissen van 

sijnen kerckenraedt ende classis Franequeranae voor goet gehouden hebbende, na rijpe ende wijse 

ouerlegginge, hem voorgenoemden als eenen weerden dienaer ende lieuen Broder aengenomen, alsoe 

gesciet op den dach voorscreuven anno 1601. 

acter 25 D’dienaeren des classis hebben belooft den kercke van Staveren te bedienen ter tijt daer 

anders in voorsien is. (Is Overneus ziek of reeds overleden ? zie acte 34. 

acte 28. By Hendrick Dodes olderling vertonet procuratie ende sekere articulen der kerckeraet van 

Staueren, gesien ende gelesen sijnde bij den classe van Bolsweert over die stemminge ende verkijsinge 

des dienaers van Sneeck met name Joannes Bogerman enige misverstant ende onenicheijt die seluige 

medegebracht te hebben, ist dat het classis den kerckenraet consentert tot verkijsinge ende electie enes 

niuven dienaer in vrede te mogen comen. (Klaarblijkelijk waren er in Staveren twee partijen) 

acte 30 Is PETER NANNINGSZ. tot Staueren een kuijper voor uns geweest ende heeft versocht, 

om toegelaeten te mogen worden tot examen den welcken geantwoort is, dat nu bij ons om die 

weinigheyt der dienaren niet kan besloten worden in die saecke voorsz. ende dat wij noch niet wqeten 

om redenen, wanneer ’t classis wede geholden sal worden. 

acte 31 Is besloten in de beroepinge ADAMI van de van Staueren an hem gedaen, dat he de van 

Gaest ende Ferwolde sall verlaten, ende de van de Staueren tho trecken end dat mit den ersten end dat 

uth reden den cxlassi dartho moverende. 

acte 34 Die broederen des classis hebben besloten, datdie acte des classis den 12 Aprillis des 

voorleden iares ten versouck van AUERNAEI saliger gemaeckt, nu met den eersten geefdfectueert 

werde, ende maken als noch bij desen die twee broeders in d’acte voersz. genomineert machtich, om te 

Staueren hen te vervoegen ende eenige onboetvaerdigen eernstelijck ende christelijck aen te spreken 

ende vermanen als met namen SIMEN PIETERSZ., CORNELIS wachtmeezster, CLAES 

CORNELISZ., JAN TIJSZ, wqeduwe HAESJE FOECKESDR. HILLEBRANT HANTGES mit sijn 

huijsvrouw, om daer nae mit haer te doen nae behooren. 


