
Dominee Dirk Martens Boonstra 

Dirk Boonstra wordt geboren op zaterdag 18 september 1852 om 3.00 uur te Balk (akte Gaasterland 
58). De ouders zijn de op 10 mei 1849 te Gorredijk getrouwde Marten Sipkes Boonstra, 26 jaar, 
schoenmaker en Thomaske Durks van der Werf, 17 jaar. Het echtpaar krijgt 4 kinderen: Marijke 
(1850) Dirk (1852), Yke (1856) en Sipke (1869). Dirks tweede naam, Martens, is een patroniem: deze 
is niet vastgelegd in de geboorte-akte doch verwijst naar de voornaam van zijn vader.  

Dirk trouwt op zaterdag 21 juli 1877 te Dokkum (akte 25) met Wietske Heeringa. Zij is geboren op 23 
februari 1850 te Dokkum, dochter vans Willem Heeringa, 42 jaar, weesvader en Sjoukje van Dijk, 45 
jaar, weesmoeder. Dirk woonde voor zijn huwelijk te Utrecht. 

Dirk is overleden op vrijdag 30 januari 1920 te Elburg om 8.00 uur (akte 7) en aldaar aan de 
Nunspeterweg begraven. Zijn vrouw Wietske Heeringa overlijdt op dinsdag 19 januari 1937 om 18.00 
te Elburg (akte 3)  en is begraven in het zelfde graf. 

 

 

Ds. D.M. Boonstra werd op 29 Juli 1877, 8 dagen na zijn huwelijk, op 24-jarigen leeftijd te Buren (Ring 
Kuilenburg) als predikant bij de Ned. Herv. Gem. bevestigd. Sindsdien had hij een nog al bewogen 
ambtelijk leven, namelijk ten aanzien van de onderscheiden plaatsen waar hij gearbeid heeft.  

In 1880 werd de herdersstaf opgenomen in Wolsum (Classis Sneek), vanwaar het volgende jaar 
(1881) de reis werd voortgezet naar Wanswerd (Classis Dokkum). Van Wanswerd ging het naar 
Renkum (1885), maar lang duurde daar de ambtelijke bediening des Woords niet, want op 21 
september 1886 — een tijd van grote beroering op kerkelijk terrein — werd intree gedaan te Oud-
Alblas (Ring Sliedrecht), evenwel ook niet om lang de Hervormde Gemeente aldaar te dienen als 
herder en leraar. Op 20 October 1887 vertrekt ds. Boonstra uit Oud-Alblas om in Zwolle intree te 
doen bij de Geref. Kerk (doleerenden). Van Zwolle gaat het op 29 april 1891 naar Schiedam (Geref. 
Kerk), totdat in 1893 de bediening wordt neergelegd. Na weer te Utrecht te zijn toegelaten tot het 
predikambt in de Ned. Herv. Kerk, kwam een beroep naar Oene, waar 10 Sept. 1893 de bevestiging 
en intree plaats had. Na twee jaar, op 7 juli 1895 ging de reis naar Ouderkerk aan de IJssel, op 2 
oktober 1898 intree te Barneveld en op 4 augustus 1901 te Putten. Daar duurde het lang, want eerst 



na 7 jaren, op 2 februari 1908 zag Elburg ds. Boonstra als haar leraar overkomen — doch voor korte 
tijd, want op 4 april 1909 werd Elburg verwisseld met Montfoort, totdat 22 september 1912 de 
herdersstaf te Schoonhoven werd opgenomen. Daar zou de eindpaal wel bereikt zijn, meenden we. 
Maar neen, van Schoonhoven ging hij op 10 september 1916 naar de  Veluwe, nu naar Wezep. Op 6 
april 1919 keerde hij weer terug in Elburg. Hier kwam hij aan de eindpaal, na zich dus niet minder dan 
zestien malen aan een gemeente als herder en leraar verbonden te hebben.  

Ds. D.M. Boonstra bedankte voor het beroep dat op hem werd uitgebracht door gemeenten uit o.a 
Molkwerum, Abcoude, Vlaardingen. 

Ds. Boonstra, die veel gediend heeft, was des dienens niet moede. Met een jong hart, met vroolijken 
moed, met een frisschen geest, toegerust met veel talenten, was hij bezig in 's Heeren Koninkrijk 
naar uitwijzen van Gods Woord en naar de beginselen onzer Gereformeerde belijdenis. 
Voor den Gereformeerden Bond verrichtte hij wat hij als lid van het Hoofdbestuur vermocht te doen. 
Ook voor den Gereformeerde Zendingsbond ijverde hij, terwijl ook het Bestuur van den Hervormde 
Jongelingsbond hem in zijn midden zag. Thans is aan zijn veelbewogen aardsche leven een einde 
gekomen en geniet hij de rust die voor Gods volk is weggelegd. (De Rotterdammer.) 
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