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TOEKOMST EN TERUGBLIK.
Laat me beginnen met het weerbericht over 1969, zoals ik
het zie, voor onze stichting. "Licht bewolkt, flinke opklaringen, weinig wind, temperatuur boven het vriespunt".
Ik wil het weerbericht niet ontzenuwen, daarvoor is het
een weerbericht, het is een verwachting. Ik kan het ook
niet doen, daar ik niet over gegevens beschik en nooit
iets gezien heb in koffiedik. Wat ik wel hoop en vertrouw is op "flinke opklaringen" en dat is inderdaad
mogelijk, neen, laat mij het zo zeggen, dat is alleen
mogelijk, als we onze. stichting een warm hart toedra(
gen en ieder onzer het welzijn bevordert, dan mag om
mij "weinig wind" wel tot een storm aanwakkeren en de
temperatuur boven de 50 gr. C. oplopen.
Nu praat ik toch weer over het weerbericht, wat ik immers niet zou doen. U moet maar denken, waar het hart
vol van is, loopt de ballpoint van leeg.
Wat ik nu nog over de toekomst wil zeggen is, dat wij
allen moeten trachten, alles uit onze vereniging te weren wat verwarring of geprikkeldheid in zich bergt. Laat
de toekomst van onze vereniging gedragen worden door
eensgezindheid zoals het Nijdamstra-lied het zo goed
naar voren brengt: IN NIJDAMSTRA ZIJN WE ÉÉN !
Maar niet alleen voor de Nijdams, voor alle mensen een
goede toekomst, een menswaardige toekomst.
Nu nog iets over, wat ik zou willen noemen "terugblik".
Ik heb hierboven twee woorden gebruikt n.l. verwarring
en geprikkeldheid en naar mijn mening was dit wel het
kenmerk van de mens in 1968. Men riep om duidelijkheid,
maar op elk gebied was verwarring, ondanks conferenties
1
of droeg de conferentie de naam "van de verontrusten".
\
Het tweede woord was geprikkeldheid. Wat er ook ter tafel gebracht werd over oorlog, rassendiscriminatie of
apartheidspolitiek, ste.eds was er weer de stem der geprikkeldheid. Hoe vaak hebben de studenten over heel de
wereld in 1968 al niet gedemonstreerd?
Ik wil hiermede allerminst. zeggen dat alles wat gedaan
werd, had moeten worden nagelaten, allerminst, maar wel
wil ik wijzen op verwarring en geprikkeldheid. Het komt
geen mens ten goede, geen gezin, geen stad of land.
Een oorlog brengt geen vrede, maar bergt in zich een
nieuwe oorlog. Wij hebben de beste wensen voor het nieuwe
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voor ons allen geen formaliteit geweest zijn, maar oprec4t bedoeld. Vechten kan goed zijn, maar dan vechten
tegen eigen wanstalligheid, Elk mens, elk volk moet in
vrijheid leven en de vrijheid goed beleven en toepassen.
Ik hoorde iemand zeggen,· in het begin van dit jaar: "Je
wordt toch belazerd, door alle mensen, en de dupe hiervan wordt Jan met de Pet." Mensen, laat ons niet praten,
maar laten we samen een toekomst opbouwen waarin de mens
vrij kan ademhalen. Het doet er in de eerste plaats niet
toe, hoe lang het nog zal duren, wanneer een mens op de
maan landt, maar meer, wanneer kunnen we elk mens, van
welke gelaatskleur, vrij in de ogen zien.
Is het toekomstmuziek of kan het reeds in 1969 werkelijkheid worden? Dan zullen we allen, ook Jan met de Pet
beginnen niet alleen voor onze boterham warm te lopen,
doch ook, en dat wel in de eerste plaats, onze vijand
zien als medemens en deze medemens lief te hebben. Dan
is het geen vijand meer. Dat is het grootste gebod.
Moeilijk? Inderdaad, maar dat is ook de hele dag vechten
voor de vrede. Wat de kranten ons voorschotelen is vechten tegen democratie, communisme, socialisme of wat dan
ook, maar het brengt ons geen stap dichter bij de vrede.

='::::::=====:::::=
WERF-ACTIE.

(

Hoe staat het met de werf-actie? Dat zou u graag willen
weten, vooral die neven en nichten die enkele familieleden als lid hebben opgegeven. Uit de briefjes die dan
waren ingesloten bleek, dat zij zich persoonlijk één gevoelen met de familie-~ereniging. Eén van hen schreef
bijv.: Met hartelijke groeten en de beste wensen voor
1969 voor u persoonlijk als ook voor~ vereniging.
Hartelijk dank, neven uit Haarlem en Alkmaar. Zegt het
bovenstaande ook u iets?
Mijne vrienden. Meer familieleden moeten toetreden.
Doe uw best, en laat de actie slagen!
De volgende keer meer hierover!
:::::;::;=======
OVER ANDERE FAMILIE-VERENIGINGEN.
Ik ontving tussen Kerstmis en Nieuwjaar van de familieverenigingen Johannes v/d· Linden en Schmidt een exemplaar

- 4 van een door hen uitgegeven kerstnummer. Beide boekjes
zien er prachtig verzorgd uit, waarvan zelfs één en wel
van de familieclub van der Linden geheel in offsetdruk.
Van beide verenigingen verschijnt eenmaal per jaar een
familie-blad, waardoor m.i.z. het familie-nieuws (binding)
niet zo goed tot zijn recht komt.
Ik wens beide verenigingen een lang bestaan in een hechte familie-band.
=:::;:::::;:::::;::::;::::::::;:::::;:::::;::

FAMILIE-BERICHTEN.
Geboren:
PIETER ATE
zoon

van~

H. Wijnja, M. Hartstra.
Sneek, jan. 1 69.

=========

Wij hebben er een zoon/broertje bij en noemen het
FRANK REWERT
Geboren op 14 januari 1969.
Gewicht: ruim 7 pond.
H. Nijdam, E. Nijdam-de Jong, Lonneke, Marianne, Watze,
Riny.
Franeker, Chr. v. Saarloosstraat 9.

====::=====

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje
GEZIENA
Wij noemen haar Gea.
G. Nijdam, W.C. Nijdam-de Snoo.
Vriezerweg 3, Peize. 30 januari 1969.
Op 8 dec. 1968 hopen onze geliefde ouders en grootouders
J. NIJDAM
F. NIJDAM-SCHOUWSTRA
hun 40-jarige echtvereniging te gedenken.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen:
Akkrum: B. Kindermans-Nijdam, J. Kindermans, Fokje-Jaap,
Tetje.
Drachten: G. Boonstra-Nijdam, B. Boonstra, Jenne.
Leeuwarden: J, Nijdam, J. Nijdam-de Graaf, Carla, Fokje.
Ged. Keizersgracht 13, Leeuwarden.

====::::==::::=

(
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Met vreugde delen wij u mee dat op donderdag 19 dec. a.s.
onze ouders en grootouders
J. ATTEMA
A.J. ATTEMA-SCHMID
hun 40-jarig huwelijk in Canada hopen te vieren.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.
Grande, Prairie (can.)
M.A. Wijnia-Attema, J, Wijnia.

======::::===

(

JOHANNES WYNIA
en
CATHARINA MARTHA BREEUWSMA
geven, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking plaats vond
op maandag 30 december a.s. 's middags 2 uur in het gemeentehuis Wymbritseradeel te Sneek. Kerkelijke inzegening 1 s namiddags 3 uur in de Ned. Herv. kerk te Nijland,
door de weleerwaarde heer ds. A. Sturm.
Burgwerd, Sjungadijk 1.
Nijland, Jongedijk 173, december 1968.
Toekomstig adres: Schoolstraat 16, Burgwerd.
Ondertrouwd:

=========
A. FLEER, te Lemmer en
F.F. v.d. BERG te Arnhem,

dec.

1

68.

::::========

(

Heden overleed zacht en kalm in het St. Anthonius ziekenhuis onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder
IKE POSTMA-WIJ!!IA
sedert 10 februari 1962 weduwe van Jan Postma, in de
ouderdom van 76 jaar. Filip. 3 : 12.
S. Postma, H.R. Postma-Hofman, Karin.
E. Postma, Jan Postma.
Sneek, 20 november 1 68. Parallelweg 32.

=:::::=======
Heden overleed zacht en kalm
FOKJE KIESTRA-NIJDAM
weduwe van c. Kiestra, eerder weduwe van H.D. Canne, in
de ouderdom van 86 jaar.
Hoorn: Sj. Kiestra, A. Kiestra-Bruinsma en kinderen.
Breda, 2e Kerstdag 1968.
vervolg op pag. 8
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F I NA NC I E E L
Donaties (contributies):
Abonnementsgelden:
Nagekomen betalingen:
Vrijwillige bijdragen:
Losse verkoop delen van het
11
NI JDAMSTRA BOEK":
Ontvangen voor Familiedag:
Opgenomen uit Alg. Reserve:

J A A R-

f
Il
Il
Il

Il
Il
Il

217,00
892,50
12,00
66,70
120,00
790,00
980,32

(

T o t a a 1

f 3.078,52
=::::::::::::::::::::::::::;::::::::::

B A L A N S

PER

31

Beleggingsrekening bij de
RIJKSPOSTSPAARBANK: f 1.065,27
Il
Gekweekte rente:
58 57
Rentespaarrekening bij de
A.M.R.O.-BANK N.V.
f 1.980,32
Il
opgenomen:
980232
f 1.000,00
Il
gekweekte rente:
58,13
Il
bijgeschreven:
290220

f 1.123,84

Il

T o t a a 1

1.348,33

f 2.472,17
======::::::::;:::::;::::

Aan bovenstaand cijfermateriaal valt weinig toe te voegen, daar de cijfers duidelijke taal' spreken. Zonder namen te noemen, willen we hier onze welgemeende dahk betuigen aan al diegenen, die ons het afgelopen jaar financieel hebben gesteund.
De penningmeester.

(
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Contr. "Ned. Genealogisch Verbond"
Donatie: "Fryske Akademy"
Drukwerken:
Porti, telefoon & kl. kosten:
Reis- en verblijfkosten:
Vergaderkosten:
Diversen~

(

Familiedag: - 1968 Overboeking n/ Aanschaffingsfonds:
Idem n/ Algemene Reserve:
Totaal:

f
Il

"

Il

Il

"
Il

11
Il

IT
IT

592,70
15,00
10,00
97,00
53' 1 2
15,85

-,--

6 '00

1.998,65
66,70
223,50

f 3.078,52
::::::::::::::::======

f

100,00

Il

478,42

f 1.893,75

f 2.472,17

- 8 Vervolg van pag. 5.
Aeneas Verpleeginrichting.
De crematie vond plaats op dinsdag 31 december te 13 uur
in het Crematorium Ockenburg te 1 s-Gravenhage.
Condoleantie-adres: Tweeboomlaan 133, Hoorn.

=========

Ik ontving van een vriend uit Alkmaar onderstaand artikel, dat opgenomen was in het inlegblad v/h Centraal
Weekblad voor de Geref. kerken in Nederland en werd geschreven door ds. J. Sap, geref. predikant te Bergen
(N.H.) ter nagedachtenis van wijlen onze neef Hendrik
Nijdam, wat ik u niet wil onthouden.
TER NAGEDACHTENIS BROEDER NIJDAM.
Wat niemand van ons had zien aankomen, moest gemeld aan
allen. Hendrik Nijdam, medewerker in het Evangelie, onze
broeder onder de broeders was heengegaan. Schijnbaar zonder enige grond, alsof er geen aanleiding was, stonden
we maandagmiddag 25 november 1968 met velen aan zijn
graf. Nog geen week tevoren had hij zich voorbereid op
zijn catechetische les aan junioren van St. Pancras. Sedert september verving hij daar voor een deel in de bestaande vacature, wilde er zijn behandeling voortzetten
van de vertrouwde stof: wat is uw enige troost beide in
het leven en in het sterven. Menigmaal had zijn vinger
de ogen van zijn kleine hoorders getrokken naar deze woorden die op bord stonden: wat? ••••• en dan had daarop de
meester zelf het antwoord klaar. Op die dinsdagavond moet
hij onwel geworden zijn; de volgende dag wist hij dat hij
het niet meer zou halen. Het was zijn hart. Kort en pijnigend. Het laatste zonder strijd. Het troostrijk getuigenis van ds. Van der Horst in diens begrafenisrede was
als opwekking ook een verdieping van onze rouw. We kunnen niet wennen aan de gedachte dat wij zijn vaste stem
hier nooit meer zullen horen. En hoewel wij zeer snel
zijn in het vergeten mag ik er toch bijna zeker van zijn
dat dit verlies behalve op Koedijk door velen met mij in
onze kerken wordt gevoeld als een te dragen last. Prompt
was er altijd zijn bereidwilligheid. Menige ouderling
die de dienst des Woords te regelen had gekregen en ook
menige predikant-in-de-knoop kon op hem rekenen. De ietwat vlottere toon van zijn toezegging volgde vrijwel onmiddellijk na dat bedachtzaam uitspreken van zijn naam:
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(

(

met N-IJ-D-A-M. Deze broeder heeft de broeders gesticht
met zijn bereidwilligheid. Misschien heeft dát nog het
meest zijn voeten zo lieflijk gemaakt. Op bijzondere wijze kwam hij ons aller christelijk tekort zichtbaar maken.
Hij kwam tenslotte op de kansel •••• dus op de plaats
waar het zo nauw luistert, waar met grote liefde voor
het Woord en met vakkundigheid de Schriften behoren te
worden uitgelegd, waar niets méér en niets minder dan de
NAAM des HEREN op velerlei wijze aan het oor behoort te
worden ontvouwd •••• in de Nederlandse taal. Misschien
stond hij daar om de dienaren des Woords van onze kerken
die door eigen of anderer schuld te veel bezet waren geraakt met allerlei andere ontvouwing, te herinneren aan
hun voornaamste, bijna énige opdracht in de gemeente:
de preek.
Misschien stond hij daar enkel in onze plaats om die. vele honderden, duizenden tot wie hij sprak te smeken dat
zij de dienaren des Woords zouden verlichten met een ándere ontvouwing van de NAAM dan op de kansel n.l. ieder
op zijn plaats op duizendvoudiger wijze. Misschien stond
hij daar als "representant-op-z'n-uiterste" van al die
gemeenteleden die dit mét hem verlangden en van al die
anderen in de gemeente die van hem leren, ja hóren moesten dat je heus geen dominee hoeft te worden om christelijk te gaan leven. Vast staat: hij heeft daar desnóóds
gestaan •••• en dus ellendig en dankbaar beide. Dat is
de zegen die hij gegeven heeft, zelfs aan zijn minste
broeders. Zijn wat behoudende aard was iets waar hij
zelf over spreken kon. Men moest het maar van hem nemen.
Hij nam het ook. Het kon hem nooit definitief bezetten.
Daarvoor was het Evangelie hem een te bevrijdende zaak.
En nu we hem nakijken en ons afvragen wat hij nog allemaal had kunnen doen, als oud-Alkmaarder, als lid van de
Evangelisatiecommissie in Bergen, als vriend van vele
hoogbejaarden in Egmond en op Koedijk, nu denken wij aan
zijn kinderen die van hem elk de kans kregen hun weg te
gaan, dwars door zijn hart heen, nu denken we ook aan
zijn vrouw, die naast zo'n man al een heldenleven achter
de rug moet hebben: op het laatste rapport van zijn tweemaandelijke overzichten, waarin hij het aantal bezoekers
van de diensten en van de bijbelkring nauwkeurig berichtte, schreef hij nog eigenhandig (de rest was altijd

- 10 getypt): "Op woensdagavond 6 november dank.stond. Felle
oostenwind en regen. Desondanks. opkomst toch nog 14 en
collecte f 70,75! 11 O:f hem een zaak ook ter harte ging!

J. Sap.
:::;::::::::;:::;:::;::::::::::::::::::

Hierbij zeg ik allen hartelijk dank voor de vele blijken
van belangstelling en de vele ontvangen kaarten, bloemen
en cadeau 1 s tijdens mijn verblijf, en bij mijn thuiskomst
uit 1 t ziekenhuis. In het bijzonder dr. Bijleveld en de
verpleegsters van het St. Antonius ziekenhuis.
MEVR. NIJDAM-DE KOE
Sneek, Anna Paulownastraat 17a.

(

FAMILIE - NIEUWS.
HENK NI JDAM STOPT ALS WIELRENNER.
De nu 33-jarige wielrenner Hen..k Nijdam heeft de wielersport vaarwel gezegd. De Franse sponsor Peugeot heeft
het contract met de oud-Eelderwoldenaar niet willen.verlengen en onderhandelingen met andere fabrieksmerken hebben niet tot resultaat geleid. Henk Nijdam 1 s wielerster
straalde vanaf 1960 9 toen hij "voor de aardigheid" eens
ging deelnemen aan de nationale baankampioenschappen.
Een jaar later greep hij als amateur de wereldtitel op
de achtervolg'ing. Toen hij daarna overstapte naar de
rijen van de professionals bemachtigde hij opnieuw de
regenboogtrui. Later bracht hij het nog een keer tot de
derde plaats. Intusse·n had hij zich op de weg eveneens
ontpopt tot een zeer verdienstelijk coureur, die slechts
één handicap had: hij kon niet klimmen, hetgeen hem vuoral in de Tour .de France parten speelde. Ondanks uitsteken-(
de verrichtingen in het naseizoen van het afgelopen wielerjaar hebben de wielersponsors nu dan "nee" gezegd tegen
Henk Nijdan.

=======:::::=
GEEN KAARTEN MEER WEGENS VIETNAllILEUZE.
Jeugdleider H. Nijdam in Steenwijk kan van de Dienst Welzijnszorg van de legerplaats Steenwijkerwold geen bingokaarten meer kopen, zoals dat vroeger wel gebeurde. De
oorzaak hiervan is, dat de heer Nijdam met zijn scooter,
met daarop een bordje 0 Amerikanen ga weg uit Vietnam" in

- 11 de legerplaats reed.
Nadat hij de legerplaats zo had bezocht, kreeg hij telefonisch b_ericht. De Koninklijke Marechaussee zou proces-verbaal tegen hem hebben opgemaakt, zoals de heer
Nijdam aanvankelijk werd gezegd, maar dat was volgens
de commandant van de marechaussee niet het geval.
;::;;:::;;::;;:::::;:::::;::;;::;;::::;::;

c

De -schuur van de varkensmesterij van de heer S. Nijdam
onder Cornjum werd 20 dec. j.l. in de as gelegd.
In de schuur bevonden zich geen dingen van bijzondere
waarde; alleen wat hooi, stro en gereedschappen. Het
woonhuis liep alleen waterschade op.-De schade ligt
tussen vijftig en tachtig duizend gulden.
===;::;;::::::::::===

Dec. 1 68.
EEN DERDE PRIJS.

f

Bij een nationale 11 woonwijstapijt wedstrijd" die georganiseerd was door de :fabrikant van Tapif'lex-Tapison
vloerbedekking en Somf'yl wandbekleding won neef' y, Wynja
uit Rottum de derde prijs.
Donderdag 2 jan. 1 69.
CONCOURS-HIPPIQUE.

==::::::::=====

Hiltje Wynia uit Hardegarijp bereikte met Tercxy een
fraaie derde plaats op_ het conc_ours-hippique te Veendam.
DS.

s.r.

=========

NIJDAM DOET INTREDE TE DRACHTEN.

Zondag 11 jan. heeft ds. S.F. Nijdam uit Amersfoort zijn
intrede gedaan in de Wijkgemeente Nieuw-West van de Hervormde Gemeente te Drachten. De bevestiging werd verricht door ds. Ph. Loggers uit Amersfoort.
======:::::::::;::;;

Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde voor het
propedeutisch examen wiskundig ingenieur neef' T. Wijnja
uit Uitwellingerga.

::::=======::::

!
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Zie pag.: - 383 -, deel IV.
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VA N S I K K E
E N UILKJE

H E N D R I K S WY N I A
P I E T E R S Z I J L S T R A.

IX. 992. H E N D R I K S I K K E S W IJ N J A,
+ 25.8.1814 te Idzega, schipper, trouwde 6.8.
1839 in Wymbritseradeel voor de eerste maal met:
G E R R I T J E T A E D E S Z A N D S T R A,
+ te Gaastmeer, dochter van Taede Gerrits Zandstra en Marijke Durks Althusius en
hertrouwde 23.9.1845 in Wymbritseradeel met:
(
A N T J E J A N S N 0 0 R MA N,
+ 1.5.1826 te Leeuwarden, dochter van Jan Jacobs Noorman en Hinke Reines de Boer.
\Kinderen~

'.(,'.t. 1 MARIJKE HENDRIKS, + in 1842 te Oudega H. 0. N., trouwde
I

27. 12. 1877 in Idaarderadeel met MED!E EESGES
TERPSTRA, weduwnaar van Doetje Jelles Spijkstra,
landbouwer te Warga.
z1,,GRIETJE HENDRIKS,+ 2.6.1850 te Bolsward.
27JAN HENDRIKS,+ 14.5.1856 te Franeker.
·7;HINKE HENDRIKS, + 15.5.1857 te Makkum, overl. 9.2.1858
te Oudega (w.).
7yHINKE HENDRIKS, + 11.6.1859 te Koudum, overl. 23.2.1861
te Sneek.
ïlRINSKE HENDRIKS, + 4.1.1862 te Harlingen.

Z 0 0 N V A N M E I N D E R T S I K K E WY N I A
E N A N T J E S A N E S G A A S T R A.
IX. 994, Z A N E M E I N D E R T S W IJ N J A,
+ 3.3.1818 te Idzega, T 25.11.1878 aldaar, arbeider, trouwde 23.5.1840 in Wymbritseradeel
met:
P I E T J E A U K E S P I E R S M A,
+ in 1813 te Hommerts, dochter van Auke Piers
Piersma en Akke Rienks Griep.
Kinderen:
ib'/?MEINDERT ZANES, + 9.4.1841 te Oosthem, overl. 4.11.1845
te Idzega.

(
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7nANTJE ZANES,
26.9.1843 te Idzega,
daar •.
+

0

overl. 24.4.1859 al-

7_1)AKKE ZANES, + 26. 9. 1846 te Oudega, trouwde 29. 11. 1878
in Wymbritseradeel met THIJS PLANTINGA, schip~
per van Balk.
fj~ MEINTJE ZANES, + 6.6.1850 te Idzega, trouwde 18.5.1878
in Wymbritseradeel met JELLE VAN DER SCHAAF
van Oppenhuizen.
KI NDE R E N VA N E NN E

(

Y E ME S

W Y N I A:

_ IX. 995. Y M E E N N E S W Y N I A,·
+ 17.8.1823 te Offingawier, schipper, trouwde
23.5.1846 in Wymbritseradeel voor de eerste
maal met:
P I E T J E M I N N E S F A B E R,
+ 18.5.1820 te Nijland, dochter van Minne Folkerts Faber en Tetje Egberts Bokma.
Hertrouwde 25.5.1862 te Sneek met:
L I E U W K J E N U I L T J E S H 0 E K S T R A,
+ 25.12.1819 te Terhorne, overl. te Sneek 23.11.
1902, dochter van Uiltje Hartmans Hoekstra en
Beitske Willems de Groot.
Kinderen:

[6lJ1 FOKELTJE

YMES, + 14. 6 .184 7 te Oppenhuizen, trouwde 11. 5.
1872 in Wymbritseradeel met KLAAS REMERIJ,
schipper van Uitwellingerga.·
{l~~INNE YMES, + 2.9.1848 te Oppenhuizen, overl. 22.10,1848
aldaar.
(l~ INTJE YMES, + 20.10.1849 te Oppenhuizen.
\_/FETTJE YMES, + 25.9.1851 te Akkrum, trouwde 13.5.1876 in
Doniawerstal met JOHANNES VLIEGER, oliemolenaarsknecht van Langweer.
({)fINNE YMES, + 18.5.1853 te Grouw.
(/ÏCMINNE YMES, + 29.3.1856 te Smalle Ee.
#),FOLKERT YMES, + 10.10.1857 te Sneek. ·
Jf(!fl.NTJE YMES, + 30.3.1864 te Sneek, trouwde 27.5.1894 aldaar met DOUWE CORNELIS MOLENAAR van Vlieland.
IX. 996. S I E B R E N E N N E S W I N I A,
+ 3.2.1830 te Oppenhuizen, boer, trouwde 4.4.
1857 in Wymbritseradeel voor de eerste maal met:

- 14 IJ B E L T J E S I E M 0 N S Z I J L S T R A,
geboren in 1835 te Hommerts, overl. ?
dochter van Sijmen Wiebes Zijlstra en Zwaantje
Annes Cnossen.
Hertrouwde 26.4.1861 in Doniawerstal met:
F O K J E N M E I N E S J A N S M A,
+ 13.1.1837 te Haskerhorne, dochter van Meine
Klazes Jansma en Maaike Jans van der Laan.
Kinderen:

//cO?

INNE SIEBRENS, + 20. 1 • 1860 te Boornzwaag, overl. te Oppenhuizen.
MEINE SIEBRENS, + 28.1.1862 te Boornzwaag, overl. 9.2.
,
1862 aldaar.
L; 'MEINE SIEBRENS, + 3.4.1863 te Boornzwaag, overl. te Sloten.
<)1.,PIETER SIEBRENS (WIENIA! ), + 21.8.1864, overl. te Follega Nr. -1- op 4.3.1935.
l)-5JELLE SIEBRENS, + 10.9.1865 te Boornzwaag, overl. te Hee-

9,,0

renveen.

9fKLAAS SIEBRENS (WIENEJA), + 2.6.1867 te Boornzwaag, overl.
te Follega.
7;/ll'lAAIKE SIEBRENS, + 21.9.1871 te Boornzwaag, overl. te
Galamadammen.
·
·
cji IJBELTJE SIEBRENS, + 21.9.1871 te Boornzwaag, laatst .wonende te Bolsward,
ÎJSIEBREN SIEBRENS, + ?, overl. te Heerenveen.
KINDEREN VAN MEIN DER T J A'N S
WYNIA EN ANTJE HARMENS

VAN

D I J K.

IX. 999. J A'N MEIN DER T S W I J N IA,
+ 29.6.1835 te Wieuwerd, koopman, trouwde 16.5.
1858 in Baarderadeel voor de eerste m.aal met:
W I J T S K E T H E U N I S W I J N I A,
+ 23.7.1838 in Britswerd, overl. 9.5.1867 aldaar, .dochter van Theunis Ruurds Wijnia en Liefke Sjeerps Piersma,
hertrouwde 13.10.1870 in Baarderadeel met:
T A E T S K E D 0 U WE S D I J K S T R A,
+ 7.1.1830 te Lutkewierum, weduwe van Harmen

- 15 Meinderts Vlijnia, dochter van Douwe Dirks Dijkstra en Antje Klazes van Tuinen.
Kinderen:
!/9/ILIEFKE JANS, + 16.2.1860 te Britswerd, trouwde 14.5.1881
in Hennaarderadeel met HANS KOELSTRA van Lang-

weer"

9/f

MEHTDERT JANS, + 30.5.1861 te Britswerd.
ANTJE JANS,+ 11.12.1865 te Britswerd.
C'7DIRKJE JANS,+ 28.12.1866 te Britswerd, overl. 12.8.1867
aldaar.
( 1MEINDERT JANS, + 20.6.1872 te Britswerd, overl. 3.9.1875
aldaar.

IJ'"""'

IX. 1000.H A R ME N ME I N DE R T S W I J N J A,
+ 24 .11 .1836 te Wieuwerd, overl. 5. 5 .1868 aldaar, boer, trouwde 8.10.1859 in Baarderadeel
met:
T A E T S K E D 0 U W E S D I J K S T R A,
+ 7.1.1830 te Lutkewierum, dochter van Douwe
Dirks Dijkstra en Antje Klazes van Tuinen.
Zij hertrouwde met haar zwager Jan Meinderts
Wijnia. (999). Het huwelijk tussen Harmen en
Taetske was kinderloos.
IX. 1001. S I .J T S E M E I N D E R T S W I J N I A,
? .••
+ 26.9.1838 te Wieuwerd, boer, trouwde
A A L T J E T J I T T E S DE B 0 E R,
+ ? , dochter van Tji tte· de Boer en ?

')~J
X

Kinderen:

MEINDERT SIJTSES, + 1.3.1863_te Goënga, overl. 15.11.
1865 aldaar.
lfY TJITTE SIJTSES, + 13.4.1865 te Goënga, overl. 4.8.1879
-~ /'
te Wons.
C/Y MEINDERT SIJTSES, + 7.10.1866 te Goënga.
[!'Î: JANNEKE SIJTSES, + 26.2.1878 te Wons.

- 16 BESTUUR N I J D A M S T R A - S T I C H T I N G
T. Nijdam, Coornhertstraat 12,
Voorzitter:
Leeuwarden, tel. 05100 - 22167.
Secretaresse:
VAKANT.
Penningmeester:
c. v.d. Schoot Azn., Torenflat 179,
van Lenneplaan, Groningen,
tel. 059ói\ O. 50 - 52536.
-~~~--"'

L E D E N:

H. Nijdam-Smit,

Boerhaavelaan 113, Groningen
Tel. 05900 - 53701.

W.F. Nijdam

Nijlahsdyk 32, Leeuwarden
Tel. 05100 - 21579.

K. Nijdam

Anna van Burenstraat 14, Sneek
Tel. 05150 - 3739
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POSTREKENING:

82.67.24 t.n.v .. penningmeester
NI JDAl\IISTRA-STIGHTING, Groningen

FAMILIEBLAD:

"De Nijdamstra Tynge", lid/abonnees
betalen f 4,25 per .half jaar.
Donateurs (leden f 1.-- per half jaar)

REDACTEUR:

T. Nijdam, Coornhertstraat 12,
Leeuwarden

ADMINISTRATIE:

K. Nijdam, Anna van Burenstraat 14,
Sneek, tel. 05150 - 3739.
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Anna van Burenstraat 14, Sneek,
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