
Oprichting Gereformeerde vrouwenvereeniging 
 
 
Al lang werd in onze gemeente de behoefte gevoeld voor een vrouwenvereeniging. Het is dan ook 
een heugelijk feit dat 15 November 1933 de vrouwenvereeniging met aanvankelijk 20 leden werd 
opgericht. Notulen van de vergadering van 15 Nov. 1933. Deze vergadering werd geopend door 
Mevr. Anema. Zij liet zingen Ps. 139:1. Verder werd gesproken over het doel der vereeniging en ook 
werd er een voorlopig bestuur aangesteld. Mevr. Anema las nog een paar schetsjes voor, waarna 
gezongen werd Ps. 25:2. Hierna eindigde Mevr. Anema met gebed. 
 
23 November 1933 
Er werd nu schriftelijk gestemd voor een bestuur. De uitslag was als volgt: Mevr. G.J. Anema – van 
der Voorn Grooteboer, Z. Kamstra, C. Bekius-van Dijk, A. de Groot – Boersma, E. Schotanus – Tilstra. 
Besloten werd de functies in een bestuursvergadering te regelen. De nieuwe vereeniging kreeg de 
naam “Wees een Zegen”. Nadat nog enkele schetsjes van mej. Ringnalda waren voorgelezen liet 
Mevr. Anema zingen Ps. 25:5, waarna zij voorging in dankgebed. Aanwezig waren 26 van de 28 leden.  
 
28 November 1933 – bestuursvergadering 
Besloten werd dat de verdeeling der bestuursfuncties aldus is geregeld. Presidente: Mevr. Anema – 
van der Voorn Grootenboer, Vice Presidente: Z. kamstra, Secretaresse: E. Schotanus – Tilstra, Eerste 
Penningmeesteresse: C. Bekius – van Dijk, Tweede Penningmeesteresse: A. de Groot – Boersma. 
Voorts werd er nog over de belangen der vereeniging gesproken. 
 
7 December 1933  
Het reglement werd voorgelezen en goedgekeurd. Een drietal “leden” werden lid: vrouw J. Bruinsma, 
vrouw R. van Dijk en vrouw A. Reitsma. Thans telt onze vereeniging 31 leden. Aanwezig waren 25 
leden. Er werden nog een paar mooie stukjes gelezen door Mevr. Anema.  
 
21 December 1933 
Het eerst gemaakte kwam binnen: een omslagdoek gemaakt door Mevr. Anema. Aanwezig waren 24 
leden. Niet aanwezig waren vr. B. Tuinhof, vr. Haagsma, vr. Bruinsma, vr. Vogel, vr. Boersma, vr. 
Winsemius en vr. J. de Valk. Zo ligt dan het jaar 1933 weer achter ons. Geve de Heere ook in 1934 
zijnen zegen over ons vereenigingsleven. 
 
3 Januari 1934 
Een drietal stukken kwamen binnen. Van vr. Winsemius kregen we drie knotgaren, die meteen 
bedankte als lid om te drukke bezigheden thuis. Een sjaal van vr. Ketellapper en een muts van vrouw 
Schotanus. Er waren 22 leden aanwezig. Afwezig waren Vr. Tuinhof, Vr. Vogel, Vr. Haagsma, Vr. 
Vrieswijk, Vr. Boersma, Vr. de Valk en Vr. van Dijk. Mevrouw Anema is begonnen te lezen het boek 
getiteld “De Dekesma”. Mevr. Anema trakteerde op flikken, die zich wel lieten smaken. Verzocht 
werd om op Burgemeesters verjaardag een kaartje te sturen. Aan dat verzoek is voldaan.  
 
18 Januari 1934 
De notulen werden gelezen, waarna presidente den dank van haar man overbracht voor de 
gelukwensch op 4 Jan. door hem van de vrouwenvereeniging ontvangen. Ingeleverd werden vier 
stukken: van Vrouw Reitsma een paar kinderkousen, van Vrouw Bekius een gehaakte kinderjurk en 
van Mevrouw Anema een eend en een pop.  
Als nieuw lid was aanwezig Vrouw Herrema. Er waren 28 leden . Afwezig waren Vrouw Schotanus en 
Vrouw Hofstra. 
 



30 Januari 1934 
Ingeleverd werden 2 stuks: van vrouw Binnema een paar kindersokjes en van vrouw de Groot ook 
een paar kindersokjes. Er waren 26 leden. Afwezig waren vrouw H. Stellingwerf, vrouw Reitsma, 
Zuster Kamstra en vrouw A. Vrieswijk. Verder werd in het boek gelezen. 
 
15 Februari 1934 
Ingeleverd werden 4 stuks: een paar kindersokjes van vrouw C. Vrieswijk, een olifant van Mevr. 
Anema, een paar grote manssokken van Wed. Bruinsma. Van buiten de vereeniging kwam een 
kreukzak van S. Bekius. Als nieuwe leden kwamen Vr. Bruinsma en Vr. van der Ploeg. Afwezig waren 
Vr. de Groot, Vr. Tuinhof, Vr. A. Vrieswijk, Vr. Dijkstra, Vr. de Valk, Vr. Reitsma en Vr. van Dijk.  
 
1 Maart 1934 
Ingeleverd werden 2 stuks: een nachtponnetje van Vr. Binnema en drie luierbroekjes van Zuster 
Kamstra, Van Mevr van Baarn 6 stel panlappen. Er waren 24 leden. Afwezig waren Wed. Haagsma, 
Vr. H. Dijkstra, Vr. Zwart, Vr. Boersma, Vr. G. Dijkstra, Vr. Ketellapper, Wed. Herrema en Vr. van der 
Ploeg. Het boek werd eerst uitgelezen. Daarna nog een mooi stuk over Mevr. Colijn haar leven. 
 
15 Maart 1934 
Ingeleverd werden 5 stuks: een paar kinderkousjes met bijpassende sokjes door Vr. H. Stellingwerf, 
van mevr. Anema drie luierbroekjes, een gebreid jongens ….. van Vr. van Dijk, een gebreid 
jongensbroekje van Vr. Z. Bijlsma en een kussen van Vr. Schotanus. Voorts werd er gesproken over 
de vereeniging te houden op middag of avond. Er waren 24 leden. Afwezig waren Vr. Hofstra, Wed. 
Bruinsma, Wed. Haagsma, Vr. Boersma, Vr. Dijkstra, Vr. Ketellapper, Vr. J. de Valk, Vr. J. Bruinsma en 
Vr. van der Ploeg. Als nieuw lid kwam Vr. Posthumus bij ons. Thans telt de vereeniging 33 leden. Er 
werd met een nieuw boek begonnen te lezen. 
 
22 Maart 1934 – bestuursvergadering 
Gesproken werd over het houden van de vergadering op middag of op avond. De vergadering werd 
voorlopig op middag gesteld doch de vereeniging zal hier eerst nog over worden gehoord. Voorts 
werd er over gesproken wat nu het best was wat er zoo al meer gedaan kan worden. Kinderkousjes 
met bijpassende sokjes zoo wel zwart of gekleurd tusschen zetsels voor lakenen, sloopen, slipovers, 
jongenstruitje. Onze presidente zal hierover wel een en ander te vertellen. Voorts werd er besloten 
om een busje op tafel te zetten, daar ieder wat in kan doen, vrij hoeveel en hoe vaak. Het plan is om 
voor die centen eens iets te koopen voor zieken, die lid van de vrouwenvereeniging zijn. 
 
29 Maart 1934 
Ingeleverd werden 6 stuks: van Vr. A. Vrieswijk een kinderborstrokje, van Vr. Herrema een 
borstrokje, een broekje van Vr. A. Stellingwerf, van Vr. Reitsma een kruikzak, een paar panlappen van 
Vr. de Groot en een rokje van Vr. Bekius. Er waren 27 leden. Afwezig waren Vr. Haagsma, Vr. Zwart, 
Vr. Veenstra, Vr. C. Vrieswijk, Vr. J. de Valk, Vr. van Dijk, Vrouw G. Dijkstra bedankte. Als nieuw lid 
kwam Wed. de Vries. 
 
12 April 1934 
De presidente deelde mede dat het bestuur op uitnoodiging van de Kerkeraad Dinsdag 10 April in de 
consistorie aanwezig was om de beroepen Dienaar des Woords Ds. Van Houte uit Nijeveen te 
begroeten en in een korte, doch fijne toespraak werd de wensch uitgesproken dat het Gods wil 
mocht zijn dat Ds. het beroep naar hier aan zou nemen. Als bewijs van meeleven bij de geboorte van 
den Zoon van Ds. en Mevr. Van Houte stelde het bestuur voor aan Mevrouw een kleine cape te 
zenden, wat de goedkeuring van de leden mocht wegdragen. Ingeleverd werden 4 stuks: een 
luierbroekje van Vr. Boersma, een paar sokken van Vr. de Jong, een paar sokjes van Vr. Y. Bruinsma 
en een wollen pakje van Vr. de Valk. Van Vr. Binnema ontvingen we een vrouwenbroek. Afwezig 
waren Vr. Schotanus, Vr. Tuinhof, Vr. Hofstra, Vr. Veenstra, Vr. A. Stellingwerf, Vr. Reitsma en Vr. 



Herrema. Als lid bedankte Vr. Haagsma wegens doofheid en Vr. R. van Dijk wegens huiselijke 
omstandigheden. De lezing van het boek “Vreugdekind” werd vervolgd. 
 
26 April 1934 
Ingeleverd werden drie stuks: door Zuster Kamstra 2 paar kinderhandschoentjes, een paar 
manssokken door Wed. Bruinsma en een omslagdoek van Mevr. Anema. Er waren 17 leden. Afwezig 
waren 12 leden. Het boek “Vreugdekind” werd uitgelezen.  
 
8 Mei 1934 
Ingekomen 2 stuks: een paar groote kousen van Vr. Vogel en een sjaal met muts van Mevr. Anema. 
Afwezig waren Zuster kamstra, Vr. Bekius, Vr. Posthumus, Vr. Hofstra, Wed. Bruinsma, Vr. Dijkstra, 
Vr. Zwart, Vr. Stellingwerf, Vr. J. Binnema, Vr. Ketellapper, Vr. J. Bruinsma, Vr. Posthemus en Vr. de 
Vries. Er werd  over gesproken om Vr. Kas Bruinsma en Vr. de Vries wat te geven of niet. Afgesproken 
werd om niet te geven daar zijn geen leden meer waren. Voorts werd met een nieuw boek 
begonnen.  
 
24 Mei 1934 
Ingekomen vijf stuks: van Mevr. Anema een bruine beer, een paar kindersokken van Vr. Reitsma, een 
wollen onderlijfje van Vr. Zwart, een paar kleedjes van Vr. Schotanus, een kinderrokje van Vr. Bekius. 
Er waren 20 leden. Afwezig: Zuster Kamstra, Vr. de Groot, Vr. Tuinhof, Vr. Hofstra, Vr. Dijkstra, Vr. C. 
Vrieswijk, Vr. Boersma, Vr. de Valk, Wed. Herrema, Vr. J. Bruinsma. Daar één onzer leden Vr. Dijkstra 
het voorrecht mocht hebben 25 jaar door de band des huwelijk vereenigd te zijn hebben wij haar uit 
erkentelijkheid een vaasje bloemen gegeven. Daar Vr. Dijkstra niet in de vereeniging aanwezig was is 
dit door het bestuur gebracht. Vr. Dijkstra bedankte de vereeniging er hartelijk voor.  
 
7 juni 1934 
Ingeleverd werden twee stuks: door Zuster Kamstra een creme haakkleed en een wit haakkleedje van 
Vr. K. Bruinsma, die ook weer lid der vereeeniging werd. Aanwezig 23 leden. Afwezig waren Vr. de 
Groot, Vr. Tuinhof, Vr. Boersma, Vr. de Valk, Wed. Herrema, Vr. J. Bruinsma, Vr. Posthumus en Vr. 
Hofstra, welke door Mevr. Anema is bezocht en er iets heeft gebracht waarvoor Vr. Hofstra de 
vereeniging hartelijk dank zeide. Vr. Dijkstra en Vr. Bruinsma trakteerden op flikken, waarvoor we de 
Zusters hartelijk dank zeggen. 
 
21 Juni 1934 
Ingekomen 2 stuks: een rokje van Vr. C. Vrieswijk en een paar sokjes van Vr. Herrema. Er waren 11 
leden afwezig: Mevr. Anema, Vr. Tuinhof, Vr. Bekius, Vr. Hofstra, Vr. Bruinsma, Vr. Zwart, Vr. 
Veenstra, Vr. Boersma, Vr. Reitsma, Vr. Br…… en Vr. J. Bruinsma. 
 
5 Juli 1934 
Nadat er eenige bespreekingen volgden over de gebeurtenissen der laatste dagen werd het boek 
uitgelezen. Ingekomen stukken: een sjaal met muts van Mevr. Anema, een paar skisokjes van Vr. 
Reitsma, een kinderpakje van Vr. Ketellapper en een borstrok van Vr. G. Vogel. Afwezig waren Zuster 
Kamstra, Vr. Schotanus, Vr. Tuinhof, Vr. Binnema, Vr. Boersma, Vr. H. Stellingwerf, Vr. C. Vrieswijk en 
Vr. Y. Bruinsma.  
 
19 juli 1934 
Vijf ingekomen stukken: een broekje van Vr. Binnema, een sjaal van Wed. de Vries, een nachtpon van 
vrouw Bekius, een gehaakt kleedje van Vr. Schotanus. Aanwezig 26 leden. Als nieuw lid kwam Vr. G. 
Reitsma op onze vereeniging. Vr. Y. Bruinsma bedankte omdat ze ’s zomers geen tijd had en ’s 
winters te ver af was. Er zijn nu 30 leden. Ook mochten we twee gasten verwelkommen in ons 
midden: Vr. Terpstra en Mevr. Van Baren. Hierbij brengen we onze dank nog uit aan Mevr. Van Baren 
voor het vele mooie en leerzame ons verteld en hopen ze nog eens in ons midden terug te zien. 



Bezoek werd door Mevr. Anema gebracht aan Vr. Tuinhof, die daar dankbaar voor was en de groeten 
aan de vereeniging liet over brengen. Voorts is er over gesproken om de verkoop te houden in de 
laatste helft van September. 
 
2 Augustus 1934 
Ingekomen 5 stukken: een jongenstrui van Vr. Veenstra, 2 broeken van Vr. Binnema, 1 paar sokjes 
van Wed. Herrema, 2 paar paardeleidsels van Mevr. Anema, een haakkleedje van Vr. Schotanus. Ook 
van Mevr. Van Baren kregen we eenige stukken mooi goed. Afwezig: Vr. Posthumus, Vr. Tuinhof, Vr. 
Hofstra, Vr. Dijkstra, Vr. Bruinsma.                           
 
16 Augustus 1934 
Er werd een overgooier ingeleverd door Vr. Anema. Aanwezig 22 leden. Afwezig: Vr. Tuinhof, Vr. G. 
Vogel, Vr. Hofstra, Vr. Dijkstra, Vr. Boersma, Vr. H. Stellingwerf. Vr. Ketellapper, Vr. J. Bruinsma, Vr. A. 
Reitsma. In de bestuursvergadering is besloten om de verkoop te houden op 20 September. Van de 
vereeniging zijn ingekomen 68/70 stuks en van buiten de vereeniging 22 stuks. 
 
30 Augustus 1934 
Ingekomen vier stuks: een truitje van Mevr. Anema, een paar sokken van Vr. Posthumus, een rok van 
Vr. Hofstra en een jurkje van Vr. Ketellapper. Aanwezig 18 leden.  
 
12 September 1934 
Ingeleverd werden nog 32 stuks van leden der vereeniging. Buiten de vereeniging werden nog 7 stuks 
gegeven. Mevr. Anema vergastte ons op thee met koekjes waarvoor we haar nogmaals hartelijk dank 
zeggen. Er waren 25 leden aanwezig. 
 
27 September 1934 
Na het zingen en lezen van Psalm 103 werd mee gedeeld dat er voor 145 gulden was verkocht en dat 
er nog voor 13 gulden in de kast was. Besloten werd om hiervan een kast te laten timmeren en de 
consistorie te laten verven. Er werd ook een verzoek gedaan voor een nieuwe lamp boven de 
preekstoel. De leden bedanken er voor om de boeken na te zien. Het werd zoo wel vertrouwd. De 
jaarvergadering is bepaald om te houden midden November, op een avond, waar dan ook gestemd 
zou worden. Aanwezig waren 24 leden. Vrouw Tuinhof en vrouw Hofstra bedankten als lid. Van 
vrouw Tuinhof ontvingen we nog 2 knot roze garen.  
 
18 October 1934 
Ingeleverd werden 5 stuks. Twee sjaals en een truitje van vrouw Anema, een kinderschortje van 
vrouw Vrieswijk en een kinderschortje en een speldekussen van vrouw Schotanus. Aanwezig waren 
21 leden. Het boek werd verder gelezen. Daar Zuster Kamstra 18 Oct. twaalf en een half jaar in ons 
dorp werkzaam is geweest heeft de vereeniging haar een klein schilderijtje gegeven.  
 
1 November 1934 
Ingeleverd werden 4 stuks: twee rokjes van Mevr. Anema, een sjaal en een broek van Vr. Binnema en 
van Vr. K. Binnema een kindermutsje. Aanwezig 23 leden. Zuster Kamstra trakteerde op bonbons. 
Vastgesteld werd om bij welzijn 15 November de jaarvergadering te houden.  
 
November 1934 
Thans rust op mij de plicht verslag uit te brengen van ons eerste vereenigingsjaar. Onze Geref. 
Vrouwenvereeniging "Wees een Zegen" heeft het voorrecht haar éénjarig bestaan te gedenken. Is 
alle begin moeilijk, wij hebben alle stof te danken voor datgene God ons in dit afgeloopen jaar heeft 
geschonken. Onze vereenging werd opgericht 15 November 1933 met 20 leden. Acht leden 
bedankten in de loop van het jaar terwijl wij ook weer 18 nieuwe konden boeken zoodat het aantal 
thans 30 bedraagt. Geen enkel lid werd ons, Gode zij dank, door den dood ontnomen. Als een 



unicum zij vermeld dat Vr. Bijlsma nooit één vergadering heeft gemist. Wij mochten regelmatig om 
de veertien dagen hier in de consistorie vergaderen. Het bestuur vergaderde zoo vaak als noodig 
was. Ruim 100 stuks werden door de leden aan het bestuur afgedragen. Ook van niet leden mochten 
wij uit waardering voor ons doel één en ander ontvangen. Onze verkoopdag op 20 September j.l. met 
vreeze en beving begonnen is een waar succes geweest. Alle stukken zijn bijna verkocht. De netto-
opbrengst is besteed tot verbetering van het interieur der consistorie, waarvan wij allen de 
resultaten in oogenschouw kunnen nemen. Het juiste saldo zal de penningmeesteres U straks 
meedeelen. Wij gaan met moed en opgewektheid onze 2de jaar tegemoet, biddend en opziend naar 
God dat ook dit tweede jaar mede mag werken tot verheerlijking van Zijn Naam en tot Zegen van ons 
en tevens tot heil van onze Gemeente. 
 
 
Jaarfeest Ger. Vr. Ver. "Wees een Zegen" op 15 November 1934 
 
Na zingen en lezen opende de Precidente, waarin o.d. Mevr. Brouwer als lid werd verwelkomd. 
Verslag van de secretaresse – Verslag van de Penningmeesteresse. Verkiezing van 2 Bestuursleden, 
beide aftredenden, pres- en penn., werden herkozen. Zuster Kamstra houdt een toespraak en biedt 
met goedkeuring der leden haar plaats als vice-precidente aan aan Mevr. Brouwer. Mevr. Brouwer 
neemt het aan. Alle leden zijn aanwezig op Vrouw K. Bruinsma en Vr. Herrema na. Ingebracht 
werden twee paar sokken van Vr. J. de Valk en twee broekjes van Wed. de Vries. De avond wordt 
afgewisseld door zang, muziek, praten en voordrachten. Wed. de Vries bedankte als lid der 
Vereeniging door vertrek naar Oosterbierum en trakteerde met het oog op haar aanstaande 
huwelijk. Tot aandenken kreeg ze een bijbel. Aan het einde werd gezongen: 'K Wil U, o God, mijn 
dank betalen, waarna de Precidente met gebed eindigde. 
 
 
28 November 1934 
Ingekomen waren vier stuks: zakdoeken van Mevr. Anema, een schortje van Vr. de Goort (Groot?), 
een sjaal en een jongenspakje van Vr. Bijlsma. Aanwezig 28 leden. 
 
13 December 1934 
Ingekomen een truitje en een jasje met muts van Mevr. Brouwer, een kinderschortje van Vr. Bekius 
en een kleedje van Vr. Schotanus.  
 
20 December 1934 
Ingebracht werd door Vr. H. Stellingwerf een kindervestje. Van buiten de vereeniging kregen we een 
schortje en wel van Vr. van Dijk. Aanwezig 19 leden. 
 
4 Januari 1935 
Ingeleverd werden 12 stuks. Van Mevr. Anema twee borstrokken, kleedjes van Mevr. Brouwer, zes 
paar panlappen en een kussen van Vr. Ketellapper, van Vr. A. Reitsma een jongenspakje, van Vr. 
Bruinsma een borstrokje, van Vr. Bekius een haakte zak, van Vr. de Groot een paar sokjes, van Vr. 
Schotanus twee speldekussens. Van buiten de vereeniging kregen we twee paar kousjes, van Vr. van 
Dijk. Aanwezig 19 leden. Mevr. Anema trakteerde op thee met flikken. Onze dank daarvoor.  
 
17 Januari 1935 
Als nieuw lid werd Vrouw Muller welkom geheten. Aanwezig waren 21 leden. Afwezig waren Vr. J. 
Bruinsma, Vr. Kas Bruinsma, Wed. Bruinsma, Vr. Dijkstra, Vr. H. Stellingwerf, Vr. de Valk, Vr. A. 
Reitsma, Vr. Vogel, Vr. Schotanus. Ingeleverd werden een sjaal van Mevr. Anema, 1 paar sokken van 
Vr. G. Reitsma, een paar sokken van Wed. Herrema, een nachtjapon van Vr. C. Vrieswijk, een pullover 
van Vr. Posthumes, een jurkje van Vr. Veenstra en een laken en twee slopen van Vr. Ketellapper.  
 



24 Januari 1935 
Aanwezig 19 leden. Ingekomen stukken: een jongensonderpakje van Mevr. Brouwer, een borstrok 
van Vr. A. Stellingwerf, een paar kinderkousen van Vr. de Jong en een tasch en beursje van Vr. 
Schotanus. 
 
7 Februari 1935 
Er werden 8 stuks afgegeven: twee paar sokken van Mevr. Anema, 1 klein borstrokje en een paar 
witte sokjes van Mevr. Brouwer, van Vr. G. Vogel een paar sokken, van Vr. A. Reitsma 2 
kinderpyama's, van Vr. J. Bruinsma een paar jongenssokken, een paarsokjes van Vr. de Groot en een 
borstrok van Vr. Muller, Aanwezig 25 leden. Er werd gesproken over het bezoeken van enkele zieke 
leden. 
 
28 Februari 1935 
Als nieuw lid werd Vr. Knol welkom geheten. Aanwezig 25 leden. Ons nieuw orgel werd voor het 
eerst gebruikt, wat we allen wat mooi vinden. Er kwamen 10 stuks in: van Mevr. Anema een tasch, 
van Mevr. Brouwer een kruikzak en zes eierwarmers, van Vr. Bekius een kleedje, twee schorten van 
Vr. de Groot, een paar kousen van Vr. Zwart, een truitje van Vr. Vrieswijk, van Vr. K. Bruinsma een 
manteltje en een paar sokken van Wed. Bruinsma. Het boek werd uitgelezen. 
 
4 April 1935 
Aaanwezig 24 leden. Ingekomen 5 stuks: een overgooier van Mevr. Brouwer, een jurk van Vr. A. 
Vrieswijk, een paar kousen van Vr. Stellingwerf, sokjes van Vr. de Jong, een paar grote kousen van Vr. 
J. Vogel en een paar sokjes van Vr. Swart.  
 
De Vereeniging gehouden 18 april is de notulist niet geweest en er zijn ook geen notulen 
afgegeven. 
 
2 mei 1935 
Aanwezig waren 16 leden. Ingekomen een kruippakje en een schortje van Mevr. Anema. Voorgesteld 
werd of het niet wenschelijk zou zijn wat jurkjes en schortjes, die alleen 's zomers gedragen kunnen 
worden, reeds nu, maar dan alleen voor de leden onzer vereeniging te verkoopen. Hierover zal een 
volgende maal, wanneer er meer leden aanwezig zijn, beslist worden. We begonnen met een nieuwe 
boek te lezen.  
 
16 Mei 1935 
Aanwezig 18 leden. Ingekomen 7 stuks: een gebreid jurkje van Vr. A. Stelingwerf, 2 witte wollen 
hemdjes van Vr. Muller, een jongenspakje van Vr. L. Bijlsma, een schortje van Vr. Bijlsma, een gebreid 
kinderjurkje van Vr. Schotanus. Besloten werd om volgende week eenige zomerjurkjes en schortjes 
te verkoopen. 
 
22 Mei 1935 
Ingekomen twee stuks: een schortje van Vr. H. Stellingwerf en een paar sokken van Vr. B. Posthumus. 
Afwezig 5 leden. Er zijn 23 stuks verkocht voor f 22,85 en een rok en een schortje op zicht. Vr. A. 
Vrieswijk bracht een trui binnen welke ze gaarne zelf terug wenschte. Ze gaf hier voor aan de 
vereeniging f 1,50. Daar de tijd al om was is er niet aan lezen toe gekomen. 
 
6 Juni 1935 
Ingekomen 8 stuks: van Mevr. Brouwer een trui en een overgooier, van Vr. Bruinsma een rok en een 
paar sokken, van Vr. Herrema een paar kousen met sokken, van Vr. Bekius een schortje en vanVr. 
Bruinsma een paar sokken. Niet aanwezig waren Zuster Kamstra, Vr. B. Posthumus, Vr. G. Vogel, Vr. 
Dijkstra, Vr. Veenstra, Vr. J. Posthumus, Wed. Poelstra en Vr. Reitsma. 
 



20 Juni 1935 
Ingekomen drie stuks: een omslagdoek van Mevr. Anema, een paar kinderkousen van Vr. de Groot en 
koralen van Vr. Schotanus. Aanwezig 21 leden. Afwezig: Vr. Bekius, Zuster Kamstra, Vr. G. Vogel, Vr. 
C. Vrieswijk, Vr. Ketellapper, Vr. A. Reitsma, Vr. Spoelstra. 
 
 
 
11 Juli 1935 
Ingekomen acht stukken: een borstrokje van Mevr. Brouwer, van Vr. Zwart een paar sokjes, van vr. J. 
Vogel een paar sokjes, van Vr. A. Knol een paar kousjes en een paar manssokken van Vr. A. Reitsma, 
een kinderovergooier van Vr. U. Dijkstra en een kleedje van Vr. Schotanus. Aanwezig waren er 16 
leden. Niet aanwezig: Mevr. Anema, Zuster Kamstra, Vr. de Groot, Vr. G. Vogel, Wed. Bruinsma, Vr. 
A. Vrieswijk, Vr. H. Stellingwerf, Vr. Binnema, Vr. Ketellapper, Wed. Herrema, Vr. G. Reitsma en Vr. 
Posthumus.  
 
25 Juli 1935 
Aanwezig 21 leden. Ingekomen 9 stuks: van Mevr. Anema een schoorstee en twee kleedjes van Mevr. 
Brouwer, een mutsje van Vr. de Valk, 1 grote en 2 kleine truitjes van Vr. Bekius, een muts, een 
broekje van Vr. H. Stellingwerf en een jurkje ingekomen van buiten de Vereeniging van Vr. Bos.  
 
8 Augustus 1935 
Binnen gekomen zeven stuks: van Mevr. Anema een schortje, twee kleedjes van Vr. G. Reitsma, een 
paar manssokken en een paar kousen van Vr. Zwart, van Vr. Binnema een nachtjapon en een paar 
handschoentjes van Vr. Ketellapper. Van buiten de vereeniging gekregen van Mevr. van Baarn 
verschillende dingen. Mevr. Anema zal Mevr. van Baarn hartelijk dank zeggen voor het vele goede 
aan de vereniging gedaan.  
 
22 Augustus 1935 
Ingekomen acht stuks: van Mevr. Anema 2 eenden, een olifant, een overgooiertje, een jasje met 
muts en een broekje, van Vr. C. Vrieswijk een borstrok, van Vr. Veenstra een paar sokken en een 
sjaaltje van Vr. Schotanus. Van buiten de vereeniging kregen we nog twee roof garen en wel van Vr. 
van Dijk.  
 
5 September 1935 
Ingekomen drie stuks: van Wed. Herrema een paar kousen, van Wed. Bruinsma een paar kousen en 
van Vr. Schotanus een boord. Aanwezig 17 leden. 
 
19 September 1935 
Aanwezig waren 20 leden. Ingekomen waren tien stuks: een grote trui van Mevr. Brouwer, een 
kinderjurkje van Mevr. Brouwer, een rokje van Vr. H. Stellingwerf, van Vr. A. Stellingwerf een broekje, 
een paar kousen van Vr. A. Kuik, een paar kousen van Wed. de Jong, een nachtjaponnetje van Vr. B. 
Posthumus en een paar aanpakkertjes van Vr. Schotanus. Van buiten de vereeniging een schilderijtje 
en een bladlegger van K. de Roos. Na het voorlezen van de notulen werd er verder in het boek 
gelezen. Er werd afgesproken om met 1 week weer te vergaderen en de daarop volgende week 
verkoopdag te houden.      
    
26 September 1935 
Ingekomen: van Mevr. Anema een truitje, overgooier, mutsjes, sjaal en een konijntje, van Zuster 
Kamstra 3 kleedjes, 3 kleerehangers en een paar handschoentjes, van Vr. Ketellapper een katoenen 
borstrok, van Mevr. Anema nog panlappen en van Mevr. Brouwer een borstrok. Van buiten de 
vereeniging ingekomen een zijden kinderjurkje van Vr. J. Schotanus, van Vr. Winsemius een kussen, 
wollen en katoenen garen van Anne Terpstra, een kleedje van Vr. Jan Terpstra, twee witte kleedjes 



van fam. Brouwer, een jongenspakje en jasje van Vr. de Roos en een theemuts en van Minke de Roos 
een kussen. Nog van E. Schotanus een speldekussen en bladleggers. Besloten werd om 3 October de 
verkoop te houden. 
 
Er waren samen 213 stuks en er is voor 225 gulden verkocht: "van de zomer" voor 30 en nu voor 195 
gulden. 
 
17 October 1935 
Aanwezig waren 23 leden. De vereeniging kreeg er drie nieuwe leden bij en wel  .........,  Vr. de Vries 
en Vr. Sj. Bekius. Ingekomen twee stuks: twee paar sokje van Vr. Sj. Bekius. Er is nog voor ruim 25 
gulden onder de leden verkocht. Besloten werd om bij leven en welzijn 14 November het jaarlijks 
feestje te houden. Er werd gesproken om het geld te besteden aan het opknappen van de consistorie 
en een nieuw stek voor de kerk. Door de drukte werd er niet gelezen.       
 
 
Verslag van het tweede jaar onzer Vereeniging "Wees een Zegen" 
 
Hadden we het eerste jaar ruime stof tot danken, dit tweede jaar overtrof nog verre het eerste jaar. 
Wij hebben hierin dan ook ruime stof tot danken aan onze God. We begonnen dit jaar met 29 leden 
terwijl er nog drie in het afgelopen jaar bij kwamen. Drie leden bedankten voor onze Ver. en wel Vr. 
A. Boersma, Vr. J. Bruinsma en Vr. K. Bruinsma. God ontnam ons een lid van de vereeniging door den 
dood. We geloven en vertrouwen dat ze nu bij Jezus, haar verlosser, is. We hebben dit jaar 25 keer 
vergaderd. Het bestuur vergaderde zo vaak als nodig was. Er werden 213 stuks op de verkoopdag 
tentoongesteld. Ook van niet-leden mochten wij uit waardering voor ons doel één en ander 
ontvangen. Onze verkoopdag op 3 Oct. is best gegaan. Leek het eerst dat er nogal wat overbleef, na 
de hand (naderhand) is er nog aardig verkocht. Thans zijn er nog 24 stuks. Hoeveel geld er voor 
gekomen is zal onze pennigmeesteres U straks mee delen. Wij gaan dan ook dit jaar weer biddende 
en opziende tot God, dat ook dit jaar mede mag werken tot verheerlijking van Zijn Naam en tot zegen 
voor ons.  
 
 
Verslag Jaarfeest op 14 November 1935 
 
De precidente opende de vergadering door het laten zingen van Ps 121:1, waarna Mevr. Anema voor 
ging in gebed. Gelezen werd Petrus 5. De precidente gaf eerst een inleidingswoord over het 
verloopen jaar. Daarna volgde het verslag van de secretaresse en het verslag van de 
penningmeesteresse. Twee aftredende bestuursleden werden herkozen. Vele voordrachten werden 
gedaan en zang. Bijna alle leden werden aanwezig. Niet aanwezig waren Vr. G. Vogel, Vr. R. Veenstra, 
Vr. H. Stellingwerf, Vr. J. Binnema en Geertje Fennema. Ingebracht werden drie stuks: een 
kinderjurkje van Mevr. Brouwer, een paar kinderhandschoentjes van Vr. A. Stellingwerf en een paar 
manssokken van Vr. Sj. Bekius. Aan het slot werd gezongen: 'k Wil U, o God, mijn dank betalen. Mevr. 
Brouwer sloot met dankgebed.  
 
28 November 1935 
De notulen werden gelezen. Aanwezig waren 21 leden. Ingekomen vier stuks: twee sjaals en een paar 
sokjes van Mevr. Anema en een grote schort van Vr. S. Bekius. Eén sjaal werd verkocht. Als nieuw 
boek werd begonnen Harry's toevlugcht.  
 
12 December 1935 
Aanwezig waren 25 leden. Als nieuwe leden kwamen er bij Vr. Bos en Vr. H. Meersma. Ingekomen 5 
stuks: van Mevr. Anema een sjaal, een rokje van Vr. J. Bekius, een borstrok van Vr. C. Vrieswijk en 
een paar sokken en hemd van Vr. Sj. Bekius.  



 
2 Januari 1936 
Aanwezig waren 22 leden. Als nieuw lid werd ingeschreven Siebrigje Bekius. Ingekomen acht stuks: 
van Mevr. Brouwer een bijbelomslag en een pop, van Mevr. Anema een sjaal, van Vr. Bekius een 
rokje, van Vr. de Groot een paar sokjes, van Vr. Sj. Bekius een borstrok, een broekje van Vr. L. Bijlsma 
en een schortje van Vr. A. Reitsma. 
 
16 Januari 1936 
Aanwezig waren 27 leden. Ingekomen 6 stuks: van Mevr. Brouwer twee sjaals, een borstrokje van Vr. 
A. Reitsma, een muts van Vr. Bijlsma, een broekje van Vr. H. Dijkstra en een jurkje van Vr. Schotanus.  
 
12 Maart 1936 
Welkom werd geheten Vr. L. Visser, die voor het eerst aanwezig was. De notulen waren niet 
aanwezig. Hierna werd de contributie geind. De vervaardigde goederen werden ingeleverd. We 
ontvingen: van Mevr. v. Baren uit Delft zes slabbetjes, van Vr. H. Miedema vier knot sokkenwol, van 
Vr. Sj. Bekius een borstrok, muts, een paar sokken en een paar kousen. Van Vr. Ketellapper een paar 
moffen, van Vr. Bos een jasje, van Vr. de Groot een pakje, van Vr. Posthumus een nachtjaponnetje, 
van Vr. Knol een paar mofjes, Van Vr. de Jong een paar kousen, van Vr. A. Reitsma een borstrok, van 
Vr. Binnema een truitje en overgooier. Er werd weer begonnen met het lezen van een nieuw boek: 
Kneuterboertjes. 
 
26 Maart 1936 
Mevr. Anema ging voor in gebed, las voor en deed een meditatie. Vervolgens deed ze een 
mededeeling van een verzoek van de Zuivelcentrale om een demonstratie bij te wonen. De notulen 
werden voorgelezen en de contributie geind. De klaar gekomen goederen werden ingeleverd. 
Ontvangen werd: van Vr. Sj. Bekius een muts en een schort, van Vr. Bijlsma twee lijfjes, van Vr. H. 
Stellingwerf een paar sokken, van Vr. Binnema een borstrok, van Vr. Dijkstra een broekje, van Vr. de 
Jong sokjes, van Vr. A. Stellingwerf een onderpak.  
Mevr. Anema vervolgde de lectuur en er werd genoten van een kop thee.  
 
9 April 1936 
De notulen werden gelezen en de contributie geind. Ingekomen: van Mevr. Anema een overgooier, 
een omslagdoek en een kussen. Vr. Herrema leverde een paar sokken.  
 
23 April 1936 
De vergadering werd zoals altijd gehouden in de consistorie. De notulen werden gelezen na het 
zingen, bidden en lezen. Aanwezig 18 leden. De schoonmaak was ongetwijfeld de oorzaak van de 
afwezigheid van zooveel leden. Ingekomen stukken: Vrouw Bijlsma leverde een broekje, van Vrouw 
de Valk een broekje en een onderjurkje, van Vrouw Vogel een paar kousen en van Mevrouw Anema 
drie kleedjes. Met grote belangstelling werd geluisterd naar het lezen van het boek. 
   
7 Mei 1936  
De notulen waren niet aanwezig. De contributie werd opgehaald. Aanwezig 20 leden. Er werd 
afgesproken op Woensdag vereenging te hebben. Drie stukken werden afgeleverd: van Mevr. Anema 
een tasch, een jurkje van Vr. C. Vrieswijk en een boekomslag van Vr. Schotanus. Het boek werd 
uitgelezen, waarna Mevr. Anema aan een nieuw boek begon. 
 
20 Mei 1936 
Vereeniging in de consistorie. Aanwezig 22 leden. Ingekomen stukken: Van Mevr. Brouwer een jurkje 
en een borstrok, van Vrouw B. Posthumus een paar sokken, eveneens een paar sokken van Vrouw de 
Jong, Vrouw Knol en Vrouw Bekius, van Vrouw A. Reitsma een paar sokjes, van Vrouw C. Vrieswijk 
een theemutsje en van Mevr. Anema een cape. 



 
4 Juni 1936 
Ingekomen goederen: van Vrouw Swart een paar kousen, van Vr. G. Reitsma en Geertje Fennema 
een paar sokken, van Vr. J. Bekius 2 paar leibandjes en vier kleedjes van Mevr. Anema. De notulen 
werden gelezen. Besloten werd over veertien dagen een voorverkoop van goederen te houden voor 
alleen de leden van de vereeniging. Aanwezig waren 24 leden. 
 
18 Juni 1936 
Ingekomen: tussenzetsel van Siep Bekius, van Vrouw Ketellapper een paar slopen en drie strikjes, een 
paar kousjes van Vrouw Bruinsma, een paar sokken van Vrouw A. Reitsma, een paar kniewarmers  
van Vrouw Binnema, van Mevrouw Anema een schortje, van Vrouw Schotanus een manteltje en 
kleedje en van Vrouw Sj. Bekius een paar sokken, een jurkje, een schortje, twee rokjes, overtrekje en 
twee kleedjes. Gesproken werd over een reisje.  
 
2 Juli 1936 (in de consistorie) 
Ingekomen waren de volgende goederen: van Vrouw Sj. Bekius een slipover, van Vr. Posthumus een 
borstrok en een kleedje, van Vrouw Herrema een paar kousen en van Vrouw H. Meersma een 
onderrok. Er werd een voorverkoop gehouden, die ongeveer f 26,- opbracht. Er werden voorlopige 
besprekingen gehouden om een dag met elkaar uit te gaan.  
 
16 Juli 1936 (in de consistorie) 
Ingekomen waren de volgende goederen: van Vrouw A. Vrieswijk een kleedje, van Vrouw H. 
Stellingwerf twee kluwenhouders, van Vrouw J. Posthumus een overgooiertje, van Mevrouw 
Brouwer een paar kousjes en een paar sokjes en van Mevrouw Anema drie schorten. Besloten werd 
dat er op donderdag 23 juli met elkaar uit te gaan. Vier leden konden niet, wat erg jammer was. Het 
boek "Renata" werd uitgelezen.  
 
6 Augustus 1936 (in de consistorie) 
Ingekomen stukken waren van Vrouw Feenstra een paar kousen, van Vrouw Schotanus, een paar 
mofjes, van Vrouw Bos een paar sokjes en van Vrouw de Groot een paar sokken.  
 
20 Augustus 1936 
Ingekomen stukken: van Vrouw Swart een paar sokken, van Vrouw Joh. Postumus een borstrokje, 
van Vrouw Knol een paar kousen en sokjes, van Vrouw J. Bekius een jurkje. Mevrouw Brouwer 
leverde een broekje en Mevrouw Anema een overgooier. Verder kwamen in van Mevrouw van Baren 
twee kleedjes, van Mej. Brouwer enige schortjes en van Mej. Koning zakdoekjes en een overgooier. 
 
4 September 1936 
Ingekomen stukken: twee paar sokjes van Vrouw A. Reitsma, een paar sokken van Vrouw de Jong, 
een paar sokken van Vrouw Herrema en een mutsje van Vrouw Schotanus. Gesproken werd om met 
drie weken de verkoop te houden en om Mevrouw Anema bloemen te geven. Er waren 18 leden 
aanwezig. Het boek werd verder gelezen.  
 
17 September 1936 
Aaanwezig waren 25 leden. De notulen werden niet gelezen. Ingekomen was een kleedje van Kersje 
de Roos. Van Vrouw Binnema 1 overhemd en 2 schortjes en kleedjes, van Zuster Kamstra 2 paar 
sokjes, 2 stokjes, 3 haakte kleedjes, een paar handschoentjes en een borstrokje, van Vrouw Dijkstra 
een jongensborstrok, van Mevrouw Anema een overgooier en een rokje van Vrouw A. Reitsma, een 
trui van Juf Koning, drie zakdoekjes van Vrouw A. Stellingwerf, een rok van Wed. Bruinsma, twee 
broekjes van Vrouw H. Stellingwerf, een broek van Mevrouw van Baren, 3 aanpakkertjes, 3 
speldekussens van Mevrouw Brouwer, een paar Sokjes en een muntjes van Vrouw A. Hylkema, een 
jurkje van Vrouw Meersma, een broekje van Vrouw Jan Terpstra, twee bonte jurkjes van Vrouw J. 



Schotanus, een borstrok van Vrouw de Roos, een zijden jurkje met mutsje een een kleed van 
Mevrouw Anema, 2 kleedjes van Vrouw Sj. Bekius, een paar kousen van Vrouw Schotanus, een 
nachtzak, een jurkje en drie schorten van Vrouw J. Vogel en een paar sokken. Van Vrouw Visser een 
paar sokken. Mevrouw Anema bedankte voor de bloemen. Mevrouw trakteerde op thee en bonbons, 
waar hartelijk dank voor werd gezegd. Er werd niet gelezen. Mevrouw Anema vertelde ons het een 
en ander over de verlooving onzer Prinses. Besloten werd om 22 September de verkooping te 
houden. Er werd voor haast  1,50 gulden verkocht.     
 
22 October 1936 
Ingekomen goederen: van Mevrouw Brouwer een jongenspakje en een mutsje, van Vrouw A. 
Vrieswijk een truitje (dit werd door haar zelf dadelijk gekocht), van Vrouw Sj. Bekius een paar sokjes 
en van Vrouw Binnema een paar kousjes. Namens het bestuur werd medegedeeld dat de 
penningmeesteres f 210,- aan den Kerkeraad heeft gegeven, waarvan de bestemming is f 160,- voor 
de centrale verwarming en f 50,- ter tegemoetkoming in de kosten voor een nieuw hek voor de kerk. 
Op de volgende vergadering zal de datum vastgesteld worden van het jaarfeest der vereeniging.  
 
 
 
5 November 1936 
Besloten werd om 26 November het jaarfeest te houden. Ingekomen zeven stuks: 2 sjaals van 
Mevrouw Anema, ook nog een truitje en een rokje van Mevr. Anema. Van Vrouw Sj. Bekius een 
rokje, een paar sokjes van Vrouw A. Reitsma en een rokje van Siep Bekius. Het boek "De Gouden El" 
werd uitgelezen. Van Vrouw Arjen Boersma kregen we 3 roof garen. 
 
19 November 1936 
Ingekomen negen stuks: van Vrouw C. Vrieswijk een truitje en een paar sokken van Vrouw B. 
Posthumus, van Vrouw H. Meersma een paar sokken en een paar sokken van Vrouw de Groot. Van 
Mevrouw Brouwer een boekomslag en theemuts, twee hemdjes en een muts van Vrouw Binnema en 
een sjaal van Vrouw S. Bekius. Er werd met een nieuw boek begonnen. Afgesproken werd om 26 
November het jaarfeest te houden. 
 
 
Jaarverslag van onze vrouwenvereeniging "Wees een Zegen" van November 1935 tot November 
1936 
 
Ook in dit verloopen jaar hebben we weder ruime dankstof. Onze vereeniging begon met 28 leden, 
thans telt ze 35 leden. Vrouw Sj. Bekius, Vrouw de Vries, Vrouw Bos, Vrouw Meersma, Vrouw Visser 
en Siepbergje Bekius werden dit jaar lid. Van onze vereeniging ging Vrouw G. Vogel. Ook dit jaar werd 
de vereeniging trouw bezocht. We mochten haast altijd om de veertien dagen vergaderen. In het 
afgeloopen jaar zijn er 202 stuks gemaakt door de leden der vereeniging en ook buiten de 
vereeniging kregen we veel. De verkoopdag werd gehouden op 22 September. Van de ruim 200 stuks 
werden er haast 180 stuks verkocht. Bleef er nog wat over, ook dat wordt zoo langzamerhand 
verkocht. Besloten werd om met het geld dat we gekregen hadden door onze verkoop (hoeveel 
zullen we straks horen van onze penningmeesteres) onze consistorie van Centrale verwarming 
voorzien. Dat dit niet alleen nuttig maar ook aangenaam is voelen wij op dit ogenblik aan de 
aangename temperatuur hier verspreid. Tevens hebben wij nog een steentje aangedragen voor een 
nieuw hek voor de kerk. Ziens we zoo op 't verloopen jaar dan past het ons ook om te danken dat de 
Heere ons werk dit jaar ook weer zegende. Vertrouwen we ook wederom in dit begonnen jaar op 
Hem die ons werk tot dus ver zoo zegende. 
 
 
Verslag van het 3de Jaarfeest gehouden 26 November 1936 



 
Het feestelijk samenzijn werd geopend door het laten zingen van Ps. 89:1. De precidente ging voor in 
gebed. Gelezen werd de 16de Psalm. De precidente sprak een inleidingswoord over het veele goede 
dat we in dit jaar mochten beleven. Daarna werd verslag gedaan door de secretaris en de 
penningmeesteresse. Hierna volgden zang en vele stukjes. Mevrouw Anema en Mevrouw Brouwer 
werden weer gekozen. Getracteerd werden we op thee, melk en koekjes en bonbons. Na veel 
genoten te hebben werd aan het einde gezongen: "Wil U O God mijn dank betalen". Mevrouw 
Brouwer sloot dit samenzijn met dankzegging. 
 
 
3 December 1936 
Aanwezig waren 15 leden. Ingekomen zeven stuks: van Vrouw J. Bekius 2 kleedjes, 2 broekjes van 
Wed. Bruinsma, een borstrok van Wed. de Jong, van Vrouw Sj. Bekius een borstrok en een sjaal van 
Vrouw Schotanus. Het boek "Bruiloftgangers" werd verder gelezen.  
 
14 Januari 1937 
Ingekomen goederen: van Vrouw Bijlsma een jongenspakje met muts, van Vrouw Meersma een 
slipover, van Vrouw de Valk twee paar sokken en één paar sokken van vrouw Knol. Van Vrouw 
Vrieswijk zakdoekjes, van Vrouw Ketellapper een kleedje en van Mevrouw Anema een sjaal, een 
broekje, een kleedje en twee overgooiers, waarvan één met truitje. Op verzoek van enige leden deed 
Mevrouw Anema verslag van de aanbieding van het geschenk der Friesche vrouwen aan het 
vorstelijk bruidspaar. Daarna werd het boek uitgelezen.  
 
28 Januari 1937 
De ingekomen goederen waren van Vrouw Muller een borstrok en een broekje, van Vrouw Herrema 
een paar kousen en van Vrouw Reitsma twee paar sokken. Begonnen werd met het lezen van een 
nieuw boek, dat heet "Deze Twee – Een". 
 
11 Februari 1937 
Niet minder dan 16 stuks werden door de leden afgedragen. Wel een bewijs hoe ijverig er gewerkt 
wordt. Ingekomen waren: van Vrouw Swart een paar watten sokken, van Sieb Bekius een rokje, van 
Vrouw Sj. Bekius een truitje, een paar sokjes, twee sjaals en een paar sokken. Van Vrouw C. Vrieswijk 
een muts en sjaal, van Vrouw Johannes Posthumus een borstrok, van Vrouw H. Stellingwerf een 
truitje, van Vrouw B. de Mes een sjaal, van Vrouw D. de Jong een borstrokje, van Vrouw G. Reitsma 
een paar sokken, van Vrouw H. Dijkstra een broekje en van Mevrouw Anema een trui en een sjaaltje. 
 
11 Maart 1937 
Ingekomen een schrijven van Vrouw Ketellapper, waarin ze kennis gaf dat ze bedankte als lid van de 
Vrouwenvereeniging door de byzondere omstandigheden waarin ze verkeert. Voor de Vereeniging is 
haar heengaan een gemis want van de oprichting is ze altijd een trouw en werkzaam lid geweest. 
Afgedragen werden de volgende goederen: van Vrouw G. Reitsma een paar sokken, van Vrouw A. 
Reitsma een paar kousen en een kruikenzak, van Vrouw J. Bekius een slipover en een mutsje en van 
Mevrouw Anema een doek, een wit pakje, een slip-over en een truitje.  
 
25 Maart 1937 
Ingekomen goederen: van Vrouw Herrema een paar sokken, van Vrouw Stellingwerf twee broekjes, 
van Vrouw Joh. Posthumus een borstrok, van Vrouw Bos een jurkje, van Geertje Fennema een paar 
sokken, van Mevrouw Anema een slip-over. Verder ontvingen we nog van Vrouw Ketellapper een 
borstrok en van Vrouw Winsemius 8 knotten wol, welke geschenken door ons met grooten dank 
werden aanvaard. Deze bijeenkomst had een enigszins feestelijk karakter, daar Mevrouw Brouwer 
ons op thee en bonbons onthaalde, iets wat ons allen best beviel en waarvoor wij haar hartelijk 
dankten. 



 
8 April 1937 
Ingekomen negen stuks: van Mevrouw Anema een trui, van Mevrouw Brouwer een slip-over en een 
broekje en muts, van Vrouw de Groot een paar sokken, van Vrouw H. Meersma een borstrokje, van 
Vrouw Sj. Bekius een paar kousen, van Vrouw Visser een paar kousen en van Vrouw Vogel ook een 
paar kousen. Het boek werd uitgelezen.  
 
22 April 1937 
Ingekomen zes stuks: van Mevrouw Anema een jurkje en een tasch, van Vrouw A. Reitsma een paar 
sokjes, een broekje van Vrouw Bijlsma en een pakje en broekje van Vrouw Schotanus. Aan Vrouw 
Ketellapper werd een manteltje met muts gegeven. 
 
13 Mei 1937 
De volgende goederen kwamen binnen: van Vrouw Knol een borstrokje, van Vrouw Wijngaarden een 
sjaal, van Vrouw Sj. Bekius een paar sokken en een paar kousen en van Mevrouw Anema een trui, 
een jurkje en een jasje. Enkele goederen werden verkocht onder de leden, waarna verder werd 
gelezen. 
 
27 Mei 1937 
Ingekomen goederen, 7 stuks: een schortje van Mevrouw Anema en drie kleedjes, van Wed. 
Bruinsma kniekousjes, van Vrouw Muller een kruikzak en van Siebrigje Bekius een rokje. De notulen 
werden gelezen. Vrouw Bekius en Vrouw Posthumus trakteerden op limonade en bonbons. Het boek 
werd verder gelezen. Vrouw Bijlsma bedankte voor de vereeniging. 
 
 
15 Juli 1937 
Ingekomen 17 stuks: van Vr. de Valk een paar sokken, van Vr. A. Reitsma een overgooier, van Vr. B. 
Posthumus een mouwschortje, een doek van Vr. Binnema, van Vr. Meersma een sjaal, van S. Bekius 
een overhemd, van Vr. C. Vrieswijk 2 borstrokjes, van Vr. de groot een jongensborstrok en twee paar 
sokjes van Vr. Sj. Bekius, een slipover van Vr. J. Bekius, van Vr. Knol een borstrokje, 2 
jongensborstrokken van Vr. Veenstra en een paar sokken van Vr. Wijngaarden. Van buiten de 
vereeniging kregen we van Mevr. van baren 6 zakjes knikkers, 8 speldekussens en 3 kleedjes. De 
notulen waren er niet. Aanwezig waren 29 leden. Het boek werd uitgelezen en met een nieuwe 
begonnen "Meisjes Roeping". Besloten werd om bij welzijn 22 Juli naar Emmen te gaan. Voortaan zal 
't geld zoowel voor de vereeniging als voor reisje opgehaald worden en bijgeschreven worden. 
 
29 Juli 1937 
Ingekomen goederen van: Vrouw Sj. Bekius een paar sokjes, van Vrouw Swart een paar sokken en 
een borstrokje, van Vrouw de Valk een paar sokken en van Mevr. Anema een tasch en een jurkje. 
Verder ontvingen we nog van Mevr. van Baren zes inktlapjes en een kleedje en van Juffrouw Koning 
zes zakdoekjes en een kleedje. Aan Vrouw Bijlsma gaf de Vr. Vereeniging een cake. Met algemeene 
stemmen werd het voorstel aangenomen om geregeld een dubbeltje te geven voor het jaarlijksche 
uitstapje.  
 
12 Augustus 1937 
Ingekomen 5 stuks: van Mevr. Anema een jurkje, een paar kousen van Vr. Reitsma, van Wed. 
Herrema een paar sokken, een broek van Vr. Stellingwerf en 2 kleedjes van Vr. Schotanus.  
 
24 Aug. 1937 
Ingekomen twee stuks: een broekje van Vr. Muller en een paar sokken van Vr. Herrema. 
 
 



Hierna vermeld ik (d.z.) alleen nog van de ingekomen goederen de benamingen omdat men deze 
namen tegenwoordig veelal niet meer gebruikt. De gulle gevers en maaksters staan nog wel in de 
schriften vermeldt. Verder geef ik de byzonderheden aan zodat men toch een idee heeft van het 
reilen en zeilen van deze vereniging. 
 
9 September 1937              
Ingekomen 18 stuks: een paar kousen en sokken, een jumper en jasje met muts, een jurkje, een 
schort, een leiband, een paar kniekousen, twee kleedjes, een overgooier, twee broekjes, een lijfje. 
Van buiten de Vereeniging 3 roof garen van Vr. H. Miedema. 
 
16 September 1937 
Ingekomen: een trui, jurkjes, een nachtzak, sokken, een muts, een jongensborstrok, een paar lappen, 
gehaakt rokje, slipover, theemuts, nachtpon, kleedjes onder waschketel, broekjes. Mevr. Anema 
trakteerde ons op thee en bonbons. Vastgesteld werd om 22 September de verkoopdag te houden.  
 
* 
De verkooping heeft opgebracht f 200,-.  
 
* 
 
24 September 1937 
Besproken werd hoe het geld te besteeden. Gedacht werd om voorloopig het garen dat verwerkt 
wordt door het bestuur te koopen en gezegd zou worden wat het beste was om te laaten breien. 
Hetgeen dat inkomt wordt niet eerder verkocht dan op de verkoopdag. Gedacht werd om tweemaal 
per jaar te verkoopen en wel voorjaars en najaars. 
 
7 October 1937 
Ingekomen een paar sokken van Vr. Sj. Bekius. Besloten werd om zoveel mogelijk in overleg met het 
bestuur te werken. Gesproken werd hoe het geld te besteden. Eén en ander voorstel werd gezegd. 
Enige kleederstukken werden aan de bazar gegeven. 
 
20 October 1937 
De verkoop van goederen bracht ongeveer f 215,- op. Besloten werd f 30,- te geven in de onkosten 
voor het aanleggen van de dooven-telefoon in de kerk; verder een klok voor de consistorie. Bij 
navraag bleek, dat de onkosten voor een rijwielbergplaats zouden bedragen f 125,- a f 130,-. Daar de 
meningen hierover verdeeld waren, werd het voorstel in stemming gebracht. Negen van de 
vijfentwintig aanwezige leden waren er voor, de overigen stemden tegen of blanco. Voorloopig zal 
daar dus vanaf worden gezien. Daar er wel één en andere in de kerk moet gebeuren ter opknapping, 
werd besloten het geld zoo lang op de spaarbank te zetten en in het voorjaar in overleg met de 
kerkeraad één en ander te regelen. Ingekomen een truitje en een waschtafelstel (gehaakt). 
 
4 November 1937 
Ingekomen een paar sokken en een "geheid" kleedje. Het jaarfeest der vereeniging zal gehouden 
worden Donderdag 28 November, 's avonds om half acht. 
 
 
 
Verslag van het Jaarfeest gehouden op 19 November 1937. 
 
Het feestelijk samenzijn werd geopend door het laaten zingen van Ps. 89:1. De precidente ging voor 
in gebed. Gelezen werd Ps. 24. De precidente sprak een inleidingswoord over het veele goede dat we 
in dit jaar mochten beleven. Daarna verslag van Secr. en Penmeesteres. Hierna volgden veele stukjes. 



Ook werden we nog eens echt herinnerd aan ons uitstapje van de komende zomer. We werden ruim 
op thee, theemelk en koekjes getracteerd. Er waren drie van buiten de vereeniging aanwezig. 
"Haast" alle leden waren er. Te ruim 11 uur werd dit feestelijk samenzijn gesloten door het zingen 
van Ps. 146:1, waarna Mevr. Brouwer hierna dankte. 
 
 
Jaarverslag November 1936 tot November 1937 
 
In dit verloopen jaar hebben we werderom ruime stof tot danken. Onze vereniging begon met 35 
leden; we kregen er dit jaar geen nieuwe leden bij. Er bedankten drie leden en wel Vrouw 
Ketellapper, Vrouw Bijlsma en vrouw A. Reitsma. Vrouw Bijlsma kon gelukkig later wederom lid 
worden. Onze vereeniging werd goed bezocht in het afgeloopen jaar. Er werden 20 stuks door de 
leden gemaakt. Ook kregen we veel van buiten de vereeniging, waarvoor we ook zeer dankbaar zijn. 
Wij dachten dan ook als bestuur dat ze deze feestavond de gelegenheid moesten hebben om hier 
met ons te kunnen zijn. We vragen ook hierbij aan onze precidente Mevr. Anema dat ze onze 
hartelijke dank wil over brengen voor het veele goede dat we kregen van Mevr. Van Baren en Juf 
Koning. De verkoopdag werd gehouden 22 September. Van de grote hoeveelheid goederen werd 
best verkocht. Van het overgehoudene werd iets aan de bazar gegeven. Ook zal er nog wat aan de 
meisjesvereeniging verkocht worden. Het één en ander bracht al weer heel wat geld op. Besloten 
werd om wat te geven voor het aanleggen van de doventelefoon in de kerk en een klok in de 
consistorie. Het andere geld is op de spaarbank gebracht. In het voorjaar zal met overleg der 
kerkeraad hier wat voor gedaan worden. Het bestuur vergaderde zo vaak als nodig.   
 
 
2 December 1937 
Ingekomen vier stuks: een manteltje, een truitje, een jongensonderpakje, een paar sokken.  
 
16 December 1937 
Ingekomen: een cépie, een sjaaltje, een paar sokken, een lijfje, schortjes. Aanwezig 25 leden. De 
notulen werden gelezen. Van Wed. S. Tuinhof kregen we f 2,- voor de vereeniging. 
 
30 December 1937 
Ingekomen een sjaaltje van Mevr. Anema en van Vr. Sj. Bekius een paar sokken.  
 
13 Januari 1938 
Met blijdschap werd het nieuwe lid Vrouw Stellingwerf welkom geheeten. Ingekomen: sokken, een 
katoenen jurkje (gehaakt), een onderjurk, een slobbroekje en een sjaaltje.  
 
27 Januari 1938 
De navolgende goederen kwamen in: van Vrouw de Vries een borstrok, van Vrouw Sj. Bekius een 
paar wanten, van Vrouw Meersma een jurkje en een jongenspakje, van Mevrouw Anema een 
omslagdoek. Vrouw van Dijk – Hylkema, die geen lid is van de Vereeniging, gaf ons wol voor 4 paar 
sokken, wat met grooten dank aanvaard werd. 
 
10 Februari 1938 
Daar we voor het eerst bijeen waren na de geboorte van ons prinsesje, stond alles eenigszins in het 
teeken van dit blijde gebeuren. Heel de middag droeg een feestelijk karakter. De tafels waren met 
oranje versierd en behalve thee, bestond de traktatie uit beschuiten met oranje muisjes en 
chocolaadjes met heele kleine muisjes. We zongen veel vaderlandsche liederen, lazen wat over de 
jeugd van Prinses Juliana en ten slotte nog uit ons boek. Van de volgende leden kwamen goederen in: 
van Vrouw J. Bekius een jurkje en een borstrok, van Vrouw R. Stellingwerf een paar wanten, Vrouw 



Herma een paar sokken, Vrouw Feenstra een paar kousen, Vrouw Bruinsma een jurkje, Vrouw A. 
Vrieswijk tafelmatjes, Vrouw C. Vrieswijk een paar rose sokjes en van Mevr. Anema twee schortjes. 
 
Februari 1938 
Ingekomen vier stuks: een schortje van Vrouw Bos, een paar sokken van Vrouw de Valk, een paar 
sokken van Vr. J. Vogel en een paar mofjes van Vr. Schotanus. Medegedeeld werd dat het gezin van 
B.L. Tuinhof wat gegeven was en ook aan het gezin van Hartog van der Ploeg. Er werd een courantje 
uitgedeeld, wat een ieder wel zal gelezen hebben. De notulen werden voorgelezen. Voorts werd er 
gevraagd iets te geven voor Sonnevanck. 
 
10 Maart 1938 
Gesproken werd over de Bond van Vrouwenvereenigingen, waar we voorloopig geen lid van zouden 
worden. Twee gasten uit Sint Jacob bezochten onze vereeniging. Ingekomen 10 stuks: een broekje, 
truitje, sokken, jongensonderpakje, een grote en kleine borstrok, een haakkleedje. Van buiten de 
vereeniging kregen we 3 knot garen van de Wed. Boersma. De notulen werden gelezen.  
 
7 April 1938 
Ingekomen goederen: van Vrouw Muller een kruikenzak, van Vrouw H. Stellingwerf een paar 
kniekousen, van Vr. L. Visser een paar kousen, van G. Fennema een paar kousen en sokjes, van Mevr. 
Anema een jasje en een ontbijtlaken. Het voorstel om met het oog op den schoonmaak op 21 april 
geen vrouwenvereeniging te houden werd verworpen.    
 
5 Mei 1938 
Ingekomen een paar sokken van Vrouw Herrema. De notulen werden niet gelezen. Voorts werd er 
verder in het boek gelezen.  
 
16 Juni 1938 
Ingekomen 5 stuks: van Mevr. Anema 1 nachtjapon en een omslagdoek, van Vr. Vogel een paar 
sokken, van Vrouw Feenstra een jongensborstrok en van Vrouw Dijkstra een paar sokken. Besloten 
werd om 23 Juni onze uittocht te houden. 
 
30 Juni 1938 
Ingekomen 3 stuks: van Vr. L. Bijlsma een slipover, van Vr. Muller een paar sokken en van Vrouw Bos 
een schortje. Van buiten de vereeniging kregen we een paar sokken van Vrouw Tj. Miedema. 
 
24 Augustus 1938 
Ingekomen een ontbijtlaken, een kleedje, een theewarm, een paar moffen, een paar sokken, een 
borstrok, een schortje. Van buiten de vereenigng kregen we een paar sokken van Vr. Jan de Jong.  
 
8 September 1938 
In aansluiting op de verklaring van het gelezene werd met het oog op het regeringsjubileum van onze 
Vorstin een stuk gelezen: de zege van onze Koningin. We waren in feestelijke stemming bijeen, 
waartoe de met oranje versierde tafels en de traktatie het hunne bijdroegen. Ingeleverd werden: van 
Mevr. Brouwer een jurkje, van Vr. Binnema een paar kousen, van Vr. Meersma een paar kousen en 
sokjes, van Geertje Fennema kniekousen en van Mevr. Anema een jurkje. Mevrouw Brouwer 
wenschte namens de Vr. ver. de Presidente geluk met haar verjaardag.  
 
22 September 1938 
Ingekomen vijf stuks: 6 tafelmatjes van Mevr. Brouwer, 3 zakdoekjes van Kersje de roos, een jurkje 
van Vr. J. Schotanus, een boekomslag van Tiete Schotanus, een nachtpon van R. Bekius en 2,5 roof 
garen van Vr. P. Winsemius.  
 



6 October 1938 
Ingekomen: een tasch, een slipover, vier luierbroekejs, een kussen, 2 overgooiers, een jurkje, vier 
kleedjes, een omslagdoek, een kussen, twee paar wanten, een heerenborstrok, een jongensborstrok, 
twee borstrokken, een paar sloopen, twee waschhandjes, een trui, anderhalf knot rose wol. Besloten 
werd om de verkoopmiddag te houden op 13 October. 
 
October 1938 
Ingekomen twee stuks: een borstrok van Vrouw Muller en een paar sokken van Vrouw Vogel. Er werd 
gezegd dat de verkoop ongeveer f 130,- had opgebracht. Het voorstel van het bestuur om nieuwe 
gordijnen in de consistorie en loopers op de trap naar boven en een groot theeservies aan te 
brengen hier en het overige geld te geven voor het verven boven werd door allen goed gevonden.    
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


