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EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

In de periode tussen 1580 en 1593 verkeerde de rooms-katholieke godsdienst in Friesland 

zich in een desolate toestand; er bevond zich nauwelijks een priester en die  er was, hield 

zich uit vrees schuil. Toen derhalve omstreeks 1593 de paters Jezuïeten in midden Friesland 

kwamen vonden zij de wijngaard des Heren geheel verlaten en uitgeroeid. De paters 

werkten aanvankelijk in de stad Leeuwarden en de wijde omstreken daar om heen. 

  

In het jaar 1633 vestigde zich de Jezuïeten  pater Gislenus Watteau s.j.  in Hemelum, het 

westen van onze parochie. Dit werd het begin van de statie Mirns / Bakhuizen. Pater 

Watteau werkte in de streken van Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 

Hindelopen, en in Balk, Sloten en Woudsend.  In 1648 werd Woudsend voor vast bediend 

door de Jezuïeten en Sloten vanaf het jaar 1696. Balk werd pas in 1756 een zelfstandige 

statie nadat de wereldheren zich hier hadden gevestigd, maar de basis werd gelegd door de 

Jezuïeten. 

 

In 1639 vestigde zich te Joure, het oosten van onze parochie, de Jezuïeten  pater Robertus 

de la Planche s.j..  Zijn werkgebied strekte zich in het zuiden uit tot Lemmer en in het westen 

tot de gemeente Doniawerstal, waarin o.a. de plaatsen St. Nicolaasga en Langweer  zich 

bevinden. Omdat het een groot werkgebied was werd Follega (later Lemmer) in 1677 vanuit 

Joure een zelfstandige statie. Maar ook de katholieken in Doniawerstal wilden een eigen 

statie en, eveneens vanuit Joure, werd  deze, als laatste, in 1691 opgericht op de Heide en 

later verplaatst naar het dorp St. Nicolaasga.   

 

Vanwege het tekort aan priesters en later ook aan pastoraal werkenden, waren de parochies 

aangewezen op samenwerking en moesten de beschikbare pastorale beroepskrachten hun 

pastorale werkzaamheden verdelen over  meerdere locaties. 

In het westen van het gebied kwam daartoe in 1997 een samenwerkingsverband tot stand 

tussen de parochies Balk, Bakhuizen, Sloten en Woudsend (cluster DVP). Vanaf die datum 

werkten ook de penningmeesters samen in een collectief: de personele kosten werden 

verdeeld over alle zeven parochies in het gebied. In het oosten van het gebied kwam begin 

2009 een samenwerkingsverband tussen de parochies in Lemmer, Joure en St. Nicolaasga. 

Men ging hier verder in het clusterverband St. Nyk. 

 



 

In november 2011 verscheen het beleidsplan van onze bisschop Mgr. G. de Korte welke er 

op was gericht dat meerdere parochies moesten gaan samenwerken en zelfs fuseren. In ons 

gebied leidde dit op 21 juni 2011 tot de oprichting van een Stuurgroep welke de fusie in dit 

gebied moest voorbereiden. Een eerste aanzet daartoe werd gemaakt in de presentatie van 

een nieuw Pastoraal Beleidsplan hetgeen in september 2012 werd gepresenteerd. Het 

tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de zeven parochies vond plaats op  

14 november 2012 te Balk. 

 

Juli 2013 volgde de oprichting van de Projectgroep en de samenstelling van vijf 

werkgroepen. Gezamenlijk hebben 45 vrijwilligers zich tijdens het gehele traject van de fusie 

volledig ingezet om gestalte te geven aan de nieuwe Heilige Christoffelparochie. Wij zijn hen 

daarvoor zeer erkentelijk. 
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