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AANVANG 20.00 UUR

ZAAL OPEN 19.15 UUR


PRIJS € 10,00 

inclusief koffie/thee bij binnenkomst


KAARTJES: cultuur@ter-idzard.nl of bij de deur

Dit jaar gunnen we het Podium voor ArtEZ Jong 
Muzikaal Talent aan Trio Dmitrio. 


Enrico Reus piano, Wisse de Rijk cello en Aleida 
Groeneveld viool spelen werken uit het 
repertoire van onder meer Shostakovich, 
Mendelssohn, Fauré & Rachmaninov.


Het vorige 'ArtEZ Jong Muzikaal Talent' dat bij 
ons op de planken stond, werd met groot 
enthousiasme ontvangen door het publiek. 


Wij staan in voor opnieuw een avond met 
prachtige muziek gespeeld door jonge, 
gedreven toonkunstenaars.

TRIO DMITRIO 

ArtEZ Jong Muzikaal Talent

ZATERDAGAVOND 28 MAART 2020

www.artez.nl

TROUWEN 

Wilt u de mooiste dag van uw leven beginnen in een prachtig 
kerkje dat nog de nostalgische schoonheid en charme van 
vervlogen dagen kent?

Elkaar ‘het ja-woord’ geven in een intieme sfeer in het bijzijn van 
uw naasten?


Dit kan in het gerestaureerde kerkje van Ter Idzard. Een unieke 
locatie in het zuiden van Friesland. Het mooie Rijksmonument 
biedt plaats aan 70 gasten.


Bij de voltrekking van een burgerlijk en/of kerkelijk huwelijk kan 
assistentie verleend worden met praktische en feestelijke zaken. 

De mogelijkheid is er om gebruik te maken van een muziek- en 
geluidsinstallatie, evenals van een piano. Op verzoek kunnen er 
bloemdecoraties verzorgd worden in en om de kerk.

Er is een map beschikbaar met handige tips, informatie over (de 
historie van) de kerk, foto’s van boeketten, en meer. Ontvangst en 
verdere begeleiding ter plekke wordt verzorgd door een of 
meerdere gastvrouwen die de kerk en de omgeving goed kennen.


AFSCHEID 

Tevens is er mogelijkheid om in dit kerkje een afscheid te laten 
plaatsvinden. Praktische assistentie, ontvangst en begeleiding 
door een of meerdere gastvrouwen, gebruik van de aanwezige 
faciliteiten, het maken van boeketten, dit alles behoort bij deze 
gelegenheid ook tot de mogelijkheden.


Mail voor meer informatie naar: kerkje@ter-idzard.nl

EDUCATIE 

De dorpen Ter Idzard en Oldeholtwolde zijn waarschijnlijk ontstaan 
rond het jaar 1000 na het begin van onze jaartelling. Nijeholtwolde, 
de naam geeft het al aan, is een jonger dorp. 


De noordgrens van de drie dorpen wordt gevormd door de Tjonger 
en de zuidgrens door de Scheene. Ten oosten ligt Nijeholtpade, 
ten westen Nijelamer. 


De kerk van Ter Idzard, gewijd aan Bonifatius, moet eerst een 
houten kerkje zijn geweest met riet gedekt. De huidige kerk is 
gebouwd in 16de eeuw. 

De geschiedenis van het dorp en de kerk, vanaf de vroege 
Middeleeuwen tot het heden is tastbaar aanwezig!


De Educatieve Commissie wil samen met het Historisch Centrum 
IdzaWolde de historie van kerk en omgeving graag aanbieden aan 
een breed publiek. Van scholieren en families tot instellingen en 
bedrijven. Voor iedereen is wel iets te beleven en leren!


Er zijn mogelijkheden tot het volgen van lezingen, het maken van 
(korte) wandelingen en fietstochten door en langs de dorpen. Er 
valt ook te denken aan een puzzeltocht, creatieve (buiten)lessen, 
of het samenstellen van exposities. Er zijn volop interessante 
invalshoeken.


In de puzzeltocht is de relatie ‘kerk - leefomgeving - geschiedenis’ 
op speelse manier duidelijk gemaakt. De puzzeltocht is voor elke 
leeftijd aantrekkelijk en leerzaam. 


In het kader van ‘Under de Toer’, onderdeel van Culturele 
Hoofstad 2018 maakte de commissie in samenwerking met kerk 
en dorpen, de voorstelling ‘De Tael van et Hatte’. Dit project had 
de geschiedenis van de kerk als uitgangspunt en leidde het 
publiek langs prachtige plekken in het dorp.


Mail voor verdere informatie naar: kerkje@ter-idzard.nl


VRIEND VAN DE BONIFATIUSKERK TER IDZARD 

Het vermoeden bestaat dat omstreeks 1100 op de plek van de 
kerk al een eenvoudig kerkje of een kapel voor 150 à 200 
parochianen moet hebben gestaan. Rond 1500 is de stenen kerk 
op diezelfde plek gebouwd, en deze heeft in de loop van de 
eeuwen uiteraard aanpassingen ondergaan.


Bijna een millennium na het allereerste begin kan het een wonder 
genoemd worden dat de prachtige plek onderdeel is gebleven van 
deze leefomgeving. Op de kerkheuvel ervaart men voorbij de 
beschutting van de omringende beukenhaag de weidsheid en 
serene rust van het Stellingwerver Friesland. 


Om dat wat geboden wordt aan activiteiten zo laagdrempelig 
mogelijk te houden voor iedereen, zijn de inkomsten voor de kerk 
niet meer dan kostendekkend. Vrijwilligers zorgen voor het 
praktische reilen en zeilen.

Maar om meer te kunnen doen, is financiële steun zeer welkom!

Als ú ‘Vriend van de Bonifatiuskerk Ter Idzard’ wordt, creëren we, 
met elkaar een groter draagvlak voor het behoud en het 
openstellen van de kerk. 

Om deze mooie plek volwaardig te behouden en te koesteren voor 
nu, en voor anderen in de toekomst…..


Benieuwd wat uw (fiscale) voordelen zijn om Vriend te zijn? U 
wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met de 
Plaatselijke Commissie! Dit kan via kerkjeteridzard@gmail.com 

HISTORISCH CENTRUM IDZAWOLDE 

De leden van het archief verzamelen documenten en foto’s van 
verenigingen en personen; tekenen verhalen op aan de hand van 
interviews; leggen de historie vast van de omgeving; organiseren 
lezingen en ‘sneupers’dagen; en onderzoeken de genealogie van 
diverse families waaronder die van Van Idzerda en Terwisscha van 
Scheltinga. 

Iedere donderdagmorgen is men welkom in de kerk tussen 10 - 12 
uur voor vragen en onderzoek (niet in juli/augustus). 


Voor vragen: archief@ter-idzard.nl



CITI, CULTUUR IN TER IDZARD BIEDT 

* per seizoen vijf voorstellingen in ’t Kerkje in Ter Idzard

* een boeiende variatie in stijl, van klassiek tot theater

* een ontmoetingsplek in de wintermaanden

* een mooie invulling van het prachtige kerkje ten behoud van 

cultureel erfgoed


Uitnodigingen ontvangen? prcultuur@ter-idzard.nl

Kaarten bestellen? cultuur@ter-idzard.nl


TSJERKEPAAD 2019 

Iedere zaterdagmiddag van 6 juli - 14 september is de kerk 
geopend tussen 13.30 - 17.00 uur.


Dit jaar is er een bijzondere tentoonstelling te bezichtigen, namelijk 
de kostuums die gemaakt zijn voor en door dorpsbewoners voor 
het stuk De Tael van et Hatte. 


Dit spektakel werd gezamenlijk gemaakt in het kader van ‘Under 
de Toer’, Culturele Hoofdstad 2018. De theaterwandeling ging 
langs meerdere erven in Ter Idzard en eindigde in de kerk. 


De bijna 100 kostuums zijn gemaakt van ladingen (gordijn)stoffen, 
tweedehands kledingstukken en kringloopvondsten. 

Nog één keer is een deel van deze fraaie kostuums te 
bewonderen. Komt dat zien!

De naam Alicante is een vrije associatie en 
mooie woordspeling op: Alice zingt. 

Daarnaast is Alicante de naam van een grote 
havenstad aan de Costa Blanca in Spanje en 
Spaanse muziek zal tijdens een concert van dit 
duo niet ontbreken. 


Alice Gort-Switynk, klassieke zang (sopraan) / 
blokfluiten en Nelleke ter Berg, gitaar / 
octaafgitaar, brengen het programma ‘Afscheid’. 


Met onder meer muziek van Mauro Giuliani, 
Benjamin Britten en Ferenc Farkas.

DUO ALICANTE 
Zang, blokfluit, gitaar

ZATERDAGAVOND 26 OKTOBER 2019

http://alicegortswitynk.blogspot.com

‘A(an) tafel!!’ Een oproep om je te verzamelen, 
want het gaat beginnen!

Atafel! is een muziek- en zanggezelschap van 
12 mensen M/V, dat zelfgeschreven en/of 
hertaald Nederlandstalig repertoire zingt en 
speelt.

Hierin vormt humor de hoofdmoot, maar de 
ontroering wordt ook niet geschuwd.

Het twaalftal wordt hierbij met mooie 
arrangementen begeleid door de piano.

ATAFEL! 
Nederlandstalige A Capella Kleinkunst

ZATERDAGAVOND 23 NOVEMBER 2019 ZATERDAGAVOND 25 JANUARI 2020


Ierse en Schotse folk, maar ook eigen werk op 
basis van de rijke Keltische traditie. Ingetogen 
ballades en luister-melodieën maar ook dans-
muziek en de meer feestelijke kant van dit 
veelzijdige genre. 


Dat is wat Annemarie de Bie en Evertjan ’t Hart 
(twee van de vier muzikanten bij folkband Fling) 
deze avond komen brengen. 


Naast hun stemmen brengen ze ook gitaar, 
bouzouki, dwarsfluit, whistle, uilleann pipes en 
bodhrán mee.

FLING 
Keltische zang en muziek

www.flingmusic.com

ZATERDAGAVOND 29 FEBRUARI 2020


Dit muzikale duo trakteert ons op een avond 
waarin met ontroerende stiltes en bulderende 
lach gevoelig en humorvol het leven bezongen 
wordt. 


Edouard van de Velde, chansonnier in hart en 
nieren, zingt en speelt werk van bekende Franse 
zangers, zoals Brel en Cohen, maar ook 
Engelstalige nummers en stukken van eigen 
hand. Jeroen de Ruijter bespeelt de piano en 
acoordeon!


Een heerlijk ongecompliceerde avond met een 
onvervalst Frans tintje! 

EDUARD & JEROEN 
Franse chansons en meer

www.edouardvdv.com


