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Jaep Dykstra dy’t simt 1962 IVijstelde 

stelde west hat fan it Kristlik Frysk 

Selskip hat nou in bincaming krigen 

as learaer oan de kristlike uhi to 
Ljouwert 

wert sadat it KFS nou sunder frijstelde 

de sit Der komt ek gjin nije yn it plak 

omdat dat finansiºel tige min gean sil 

Dit waerd sneontomiddei bikend op de 

hjerstgearkomste fan it selskip yn it 

Öranjehotel to Ljouvvert De finansiclc 

tasizzingen dy’t yn 1962 dien vviene 

wiene foar fiif jier en rounen mei 

koarten ek of Dochs hie it jild foar 

de frijstelde noch mei liingjen en 

wringjen byelkoar swile wurde moatten 

ten 

In syn iepeningswurd sei de foarsilter 

ter de hear R Boomgaardt ficrders 

dat de Biweging forlet hat fan in aksjeprogram 

sjeprogram op lange termyn �De Biweging 

weging moat der styl op nei balde 

�Wy binne bang foar eksklamaesjes 
i en ropperü Neffens de KFS-foarsitter 

moat men ek de positive dingen sjen 

dy’t de Biweging brocht hat de Hilligre 

ligre Histoarje it Bliid Boadskip en de 

nije bibeloersetting �De boeken en de 

literatuer moatte de Blweging gesach 

jaen en wy hawwe datoangeande in 

greate tradysje op to halden 

�Dochs mei dat net bitsjutte dat wy 
net stride moatte sei de hear Boomgaardt 

gaardt Hwat de lege studio fan de 

RONO oanbilange stelde de foarsitter 

üt in ultimatum oan de Nederlandse 
Radio Unie to stellen as der foar 1 

jannewaris 1967 noch gjin personiel yn 

de studio is lit de RONO dan fan eltsenyn 

yn yn Fryslan dy’t harkersjild bitellet 

let �2 ófhalde 

Ek oer it probleem Frysk en Frij 

waerd der sneontomiddei praet Der wiene 

ne forskate uitstellen en der hie sels in 

plan west om de Stim fan Frysl 

tonei as meldielingsbledtsje te ornearjen 

jen en de rest oan Frysk en Frij oer 

to dwaen mar dochs wie neffens de 

foarsitter gjin inkele fan de plannen 
reºel ütfierber 

Pater Halvard Hettema haldde in taspraek 

spraek oer Kristendom en Friezendom 
�Hwat is de sim fan dat wurd kristlik 

frege de sprekker him óf �dekt it de 

lading noch Is it in program in ütdagtog 

dagtog in provokaesje It kristendom 
hat in stampei printe op Fryslan 

�Mar it Fryslan fan hjoed is net mear 
dat fan juster en it soe in utopy wŒze 
dat wy as kristen it sa litte meije as 
it is Wy moatte as kristen en in andert 

dert jaen sei de sprekker �ek de 
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Annen hawwe rjocht op 
in earlik andert fan üs kant �Pater 
Hettema róp op ta mear gearwurking 
fan kristlik Fryslün hoewol’t er gjin 

foarstanner alderlei saneemd �oeumenysk 

nysk gedoch wie Mar bygelyks togearre 

re in psalm-en gesangfooek ütjaen dat 
actotte hie ien fan de reºle müglikiheden 

den 


