
Grafstenen terug in kerkvloer 

 

Bij de verbouwingswerkzaamheden van de kerk zijn enkele oude grafstenen uit 1700 

geplaatst in de vloer van het voorportaal.  De kerk is gebouwd in 1869 als vervanger 

van een tufsteen-kerk uit de middeleeuwen.  Toen werden er nog mensen in de kerk 

begraven. In de nieuwe kerk kwam een houten vloer. De grafstenen uit het oude 

kerkinterieur zijn naar buiten gebracht en hebben meer dan 100 jaar dienst gedaan als 

traptreden van het looppad naar de voordeur en de laatste 20 jaar lagen ze op de rand 

van het kerkhof naast de westgevel .  

Het betreft de volgende stenen: 

 

 22 oct 1665 Dus Gerlacus Habboma gedurende 3 jr pred. der gecombineerde 

gemeente Hiaure en Bornwerd in zijn 30 jr  

Herdenkings-grafsteen, in de kerktoren;  

bron: GS WD Habboma, Gerke   (1636 - 22- dominee 10-1665) 

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

.. december is in den heere gerust den eersamen en seer discreten / Pytter Rinses / in 

leeven huisman op die Jouwer olt ontrent 53 jaren ende . 

grafsteen,  nu in het voorportaal links bij het keukenblok. 

bron: EW Pieter Rinses  (n.b. - n.b.) boer 

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

Anno 1662 / den 5 december sterf  de eerbare Ietske Wbles / 

 (huisvrou van Sypt Fock)es Nienhuys out in het 22 jr begraven /  

met haar zoontje Focke Sypts 21 dg oud hier begraven  
grafsteen, nu in voorportaal links  

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

 Ao 1749 de 10 febr. is overleden  D. Wolterus Schregardus oud ontrent 75 jaar dienaar 

des H. Evang. tot Hiaure en Bornwirt de tyt van 44 jaar   

 

Schegardus die het christen volk  

met stem en wandel als een tolk  

des hemels heyl en waarheyd leerde  

en vier en veertig jaar verkeerde h 

in gods huys lag hier t sterfelijke af  

syn geest die leeft en smaakt nu boven  

het heyl nu weet hy hoe geloven  

en sien verschilt t aardse is als kaf  
grafsteen nu voorportaal rechts 

bron: EW Schregardus, Wolter Hendriks   geh. 1703 Rinske Paebes, (1674 - 10-2-1749) 

Waaxens  (Westdongeradeel);  dominee 

 

Wolterus Schregardus was predikant te Hiaure en Bornwird en woonde van 1705 -

1749 in de Hiauster pastorie. Hij was zeer geliefd bij de gemeenteleden die op zijn 

grafsteen is een compleet gedicht hebben gegraveerd. Er is een grote kans dat ds. 

Schregardus in de kerk begraven is geweest. Na 145 jaar 'buiten' te hebben gelegen ligt 

zijn steen nu weer binnen in de kerk.   



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

Anno 1673 den 25 jully is in den heere gerust den eerbare en deuchtsame Lutske Annes 

in leven geweest die echte huisvrou van den eersame Taeke [Sybes] in syn leeven 

geweest ontfanger van Westdongeradeel out ontrent 76 jaer ende leit alhier begraven 
grafsteen, nu in voorportaal toiletruimte 

bron: EW Lutske Annes  (1597 - 25-7- geh. Taeke Siebes 1673) Taeke Siebes  (1595 - n.b.) 

geb. rond 1595; geh. Lutske  Annes; belastingontvanger 

bron: GS WD Jetske Oebeles  (1641 - 5-12- geh. Siept Fokkes Nienhuis 1662) Nienhuis, 

Fokke Siepts  (1662 1662) Nienhuis, Siept Fokkes  (1638 - geb. rond 1638; geh. Jetske  

n.b.) Oebeles 

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

Anno 1675 den 19 februari is in den heere gerust den eersamen ende seer discreten 

heer  Taecke Sybes in syn leeven geweest ontfanger van Westdongeradeel out ontrent 

57 iaer ende leit alhier begraven 
Grafsteen bij de voorgevel, rechterkant  

 

Volgens archief zijn onderstaande stenen ook een keer geducumenteerd.: 

 

...  ... [is in den] heere gerust den eersamen / Foppe Lieues/ out in syn seventichste jaer 

ende ...  

Deel van een grafsteen, op het kerkhof rechts langs de muur ook 1600- 1700   

bron: EW Foppe Lieuwes  (n.b. - n.b.) 

 

Nog één bijzondere naam betreffende de avondmaalsbeker:  

Vereerdt door Ittie Lieuwes Aminga Pastoorske tot Neykerk aan de diaconij van Hiaure 

1714 Avondmaalsbeker;                                                                                                                            

bron: NO DON Aminga, Ietje Lieuwes  (1673 -  geh. Harmen Harmens 11-9-1712) 

Reneman 

 

 

 


