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Floreren – ter inleiding 

Je ziet het wel vaker: uit een muur van een ruïne, of tussen stenen 

groeit iets moois. Je kan daar bij verzinnen dat er uit iets dat hard, 

doods en onbeweeglijk is, toch nog iets kan opbloeien. Dit spreekt 

voor velen tot de verbeelding. Het zegt wat over hoop en toekomst, 

en hoop en toekomst symboliseren een christelijke 

geloofsgemeenschap. Wij leven in een starre wereld waar van alles 

aan de hand is, en waarin we proberen met elkaar een begaanbare 

weg te vinden die leidt tot een leefbare samenleving. Wees licht in 

de wereld reikt Jezus van Nazareth ons aan. 

Het programma dat voor u ligt wil daaraan een bijdrage leveren. Als 

activiteitencommissie zijn we daarbij uit gegaan van het snijvlak van 

kerk en samenleving. Het is een uitdagend werk om een 

aantrekkelijk programma te redigeren voor zowel mensen die onze 

geloofsgemeenschap een warm hart toedragen, alsook voor andere 

mensen die zich willen verdiepen in zaken die hierin worden 

aangeboden. Het is met zorg samengesteld, ook al staan enkele 

data voorlopig nog open.  Te zijner tijd wordt daarover 

gecommuniceerd via andere kanalen. 

Dit aanbod is verdeeld over vier aandachtspunten: ‘maatschappij’, 

‘sociaal’, ‘cultureel’ en ‘religieus’. Je kan volop leren over, luisteren 

naar, en deelnemen aan: lezingen, leerkringen, concerten, 

wandelingen, en samen eten. En we hadden nog veel meer 

onderwerpen, thema’s en sprekers kunnen bedenken en 

uitnodigen, maar daarvoor was het al een beetje laat, zo na de 

zomer. We hopen daar in een volgend seizoen mee te komen. 

Tenslotte nog een paar opmerkingen. Naast dit aanbod zijn er nog 

vele andere activiteiten die hier niet worden genoemd omdat ze 

buiten de commissie vallen, maar waarover wel meer informatie te 



3 
 

vinden is via de website www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

en het mededelingenblad De Band van de Verenigde Doopsgezinde 

Gemeente Heerenveen en Tjalleberd, of via contactpersonen. Als 

laatste hopen we natuurlijk dat velen mee doen en kunnen doen, 

en dit boekje onder de aandacht zullen brengen van vele andere 

geïnteresseerden, zodat wij met elkaar een bloeiende gemeenschap 

vormen. Wees welkom. 

Johan G. Koers, Attje van der Velde, Lykele Buwalda, Jan Koers en 

Pieter Post - activiteitencommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres:  Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ 

Heerenveen. Tel. 0513-623163 

Email:  info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl  

http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
mailto:info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
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‘Jeugdzorg, ons een zorg?’ 

De Jeugdzorg/jeugdhulp is de afgelopen tijd veel in het 

nieuws. Wat zijn de problemen waarmee jeugd en ouders 

geconfronteerd worden? Hoe speelt de Jeugdzorg daarop in? 

Jeroen van Oijen, directeur Jeugdhulp Friesland en 

Woodbrookers zal op deze vragen ingaan in een lezing over 

wat Jeugdzorg inhoudt. Een onderwerp dat uitnodigt tot 

uitwisseling en gesprek.  

__________ 

Datum:   24 november 2016 

 Tijd:   20:00 uur 

Waar?   Menniste Wurkpleats  

Toegang:  vrij  

Bijdrage voor koffie en thee. Aan het eind van de avond een 

vrijwillige collecte voor een nog vast te stellen doel. 

 

 

 

 

Informatie bij Lykele Buwalda 0513-631885, email: 

l_buwalda@chello.nl. Of: Jan Koers, 06-51016275, email: 

j.koers46@gmail.com 

mailto:l_buwalda@chello.nl
mailto:j.koers46@gmail.com
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‘Ik stem voor het eerst: maar waarop?’  ‘Ik stem 

niet meer!’ ‘Ik stem altijd op mijn partij’ 

 

In maart 2017 zijn er landelijke verkiezingen. Stem je 

standaard op dezelfde partij? Of ben je een zwevende kiezer? 

Er zijn veel thema’s die ons aangaan. De ouderenzorg, het 

onderwijs, het donorschap, verkeer en veiligheid, er zijn zelfs 

plannen om de militaire dienstplicht weer in te voeren. Wil je 

weten hoe een drietal regionale politici hier over denkt? Dit is 

je kans. Deze avond kan je helpen je keuze helder te krijgen. 

Wees welkom. 

__________ 

Datum:  Eind januari, begin februari 2017, de precieze 

datum wordt nog bekendgemaakt 

Tijd:   20:00 uur 

Waar?   Menniste Wurkpleats 

Toegang:  vrij 

Bijdrage voor koffie en thee 

 

 

Informatie bij Lykele Buwalda 0513-631885, email: 

l_buwalda@chello.nl. Of: Jan Koers, 06-51016275, email: 

j.koers46@gmail.com 

mailto:l_buwalda@chello.nl
mailto:j.koers46@gmail.com
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Filmavond: le gamin au velo 

 

'Bel me niet meer. Ik bel jou wel.' Dat zegt een vader tegen 

zijn elfjarige zoon Cyril (Doret) in Le gamin au vélo. Het is een 

film over gezinsproblematiek.  

Wij weten dat hij nooit zal bellen. Kapster Samantha (De 

France) ontfermt zich over de jongen, die ze bij toeval bij de 

dokter tegenkomt, en voor wie ze zich gelijk verantwoordelijk 

voelt. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Het oeuvre van de 

broers Dardenne kenmerkt zich immers door fraaie maar 

sombere vertellingen, gefotografeerd met schokkerige 

camera en lange takes. Maar deze, prachtige, film heeft wel 

wat weg van een sprookje. En er klinkt zelfs filmmuziek. Le 

gamin au velo (het jongetje op de fiets) is een van de beste 

films uit 2011. Met nagesprek. 

__________ 

Datum:   16 maart 2017 

Tijd:   19:30 uur 

Waar?  Menniste Wurkpleats 

Toegang:  vrij 

Bijdrage voor koffie en thee  
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 ‘Samen eten schept een band’, 

 

… maar sommigen zijn alleen. Als we met elkaar eten vormen 

we een gemeenschap van meer dan eten alleen. We leren 

elkaar wat beter kennen, en horen naar verhalen. Gewoon 

gezellig. Voor wie alleen woont en voor wie niet alleen 

woont. 

__________ 

Wanneer?  Elke tweede zondag van de maand  

Tijd:   12:00 uur 

Waar?   Menniste Wurkpleats 

Bijdrage?  €4,00 ter plekke te voldoen 

 

 

 

 

 

 

Opgave bij:  Attje van de Velde,  0513-625249;  

email: a.velde22@upcmail.nl of bij:  

Rutger Klein Nagelvoort, rutgerknv@gmail.com 

mailto:a.velde22@upcmail.nl
mailto:rutgerknv@gmail.com
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Sobere maaltijden 

 
In de 40-dagentijd van 2017 worden er een paar sobere 

maaltijden georganiseerd. Onder het motto een ‘open deur’ 

te zijn voor zowel gemeenteleden als buurtbewoners, zullen 

de maaltijden vergezeld gaan van een thema. Hier kunnen we 

tijdens het eten gezamenlijk over doorpraten.  

 

__________ 

 

Data:   15 maart en 5 april 2017  

Tijd:   17:30 uur 

Kosten:   tafeldekkend  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave:  Attje van de Velde,  0513-625249;  

email: a.velde22@upcmail.nl , of: 

Rutger Klein Nagelvoort, rutgerknv@gmail.com 

mailto:a.velde22@upcmail.nl
mailto:rutgerknv@gmail.com
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Wandelen 

 

Voor enthousiaste wandelaars wordt er in het komende 

seizoen een reeks wandelingen uitgezet: 

‘Sint Thomaswandeling’ 

Op 27 december 2016 is er een ‘Sint Thomaswandeling’, in 

samenwerking met de Klokkencommissie Oudehorne. Bij de 

klokkenstoel zal ons verteld worden over de traditie van het 

Sint Thomasluiden. Uiteraard krijgen we ook een 

demonstratie te horen. Na afloop is er gelegenheid snert te 

eten in De Kiekenhof te Nieuwehorne, dit op eigen rekening. 

De wandeltocht van ongeveer een uur is gratis, en staat 

onder leiding van Jan Koers en Johan G. Koers. Een geslaagde 

wandeling is te danken aan goed schoeisel, en een goede 

conditie. 

__________ 

Tijd:  14:00 uur te Oudehorne. 

 

 

 

 

Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij Johan G. 

Koers, 0513-636333; email:jgkoers@telfort.nl of bij: Jan Koers 

06-51016275, email: j.koers46@gmail.com 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@gmail.com
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‘Kuierje mei Durk’ 

Durk Zwaagstra brengt ons op niet eerder ontdekte 

wandelpaden …  

__________ 

Datum:   9 november 2016 

Tijd:    09:30 uur  

Startplaats:  de doopsgezinde kerk, Kerkstraat 36 

Heerenveen  

 

* 

 

‘Wandelen door de Deelen’ 

Voor het mooie voorjaar in 2017 staat een wandeling door de 

Deelen gepland, maar de datum evenals de startplaats 

worden later bekend gemaakt.  

 

 

 

Nadere informatie en opgave: 

Johan G. Koers, 0513-636333; email:jgkoers@telfort.nl of 

met: Jan Koers 06-51016275, email: j.koers46@gmail.com 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@gmail.com
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‘Concertant’ 

De doopsgezinde kerk aan de Kerkstraat 36 te Heerenveen 

geldt als een van de gebouwen met een zeer goede 

akoestiek. Vanuit cultureel en religieus oogpunt wordt er een 

aantal concerten georganiseerd door gemeenteleden en 

andere muzikale gezelschappen, en in combinatie met 

schilderkunst. 

Gemeenteconcert 

29 januari 2017 Een concert door gemeenteleden van de 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd. Medewerkenden: Doopsgezind Kleinkoor (delen 

Deutsche Messe Franz Schubert, liederen); Paul Towles , fluit 

(solowerken Bach en Debussy); en Wokke de Zee, 

verbindende teksten.  

__________ 

Aanvang:  15:30 uur  

Toegang:   vrij  

 

 

 

 

Algemene  informatie bij Johan G. Koers, organist en 

componist, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl 
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Kunst en muziek 

23 april 2017 Middagexpositie met schilderijen van de 

Heerenveense kunstenaar Eppie Haisma, en met muziek door 

het Strijkersensemble onder leiding van Henk Louwrink 

(piano en orgel). Gespeeld wordt o.a. Orgelconcert in F van 

Georg Friedrich Händel. In de pauze en na afloop is er 

ruimschoots gelegenheid de expositie te bekijken. 

__________ 

Aanvang:  15:30 uur 

Toegang:   vrij 

Bij de uitgang is er een collecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene  informatie bij Johan G. Koers, organist en 

componist, 0513-636333; email:jgkoers@telfort.nl 
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Concerten in samenwerking met Jan Bartlema 

Zaterdagavond 4 februari 2017, Duo NIHZ (gitaar en 

blokfluit). Een unieke combinatie van twee instrumenten, 

waarbij diverse soorten van fluiten zullen worden gebruikt. 

Met pauze. 

__________ 

Aanvang:  20:00 uur.  

Inlichtingen over toegangsprijzen via  0513-62 13 43 (Jan 

Bartlema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene  informatie bij Johan G. Koers, organist en 

componist, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl 
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Gitaar 

Zondagmiddag 9 april 2017, Jan Bartlema , gitaar. Deze 

bekende in Heerenveen wonende gitarist heeft een grote 

reputatie opgebouwd en zijn optreden in de Vermaning in het 

Friese Haagje zal een vervolg worden van eerdere recitals, die 

Bartlema in deze ruimte heeft gegeven. Met pauze. 

__________ 

Aanvang:  15:30 uur  

Inlichtingen over toegangsprijzen via  0513-62 13 43 (Jan 

Bartlema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene  informatie bij Johan G. Koers, organist en 

componist, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl 
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‘Hoe lezen jij en ik de Bijbel?’ 

Waar gaat de Bijbel over? Over dit eeuwenoude boek raak je 

niet uitgesproken. Sommige verhalen komen wel drie keer 

voor op een andere manier. Wanneer je verschillen en 

overeenkomsten op het spoor komt, ontdek je wat de een 

wilde vertellen en wat de ander wilde zeggen. En wat zeggen 

wij? De Bijbel is daarmee een veelkleurig boek dat veel 

mensen nog steeds inspireert op hun levenspad. Met elkaar 

willen we de teksten van dichtbij lezen, en de vreugde 

ontdekken die de Bijbel rijk is.  

Voor beginners en gevorderden, kerkelijken en niet-

gelovigen. 

__________ 

Data:   17 november, 8 december en 19 januari 2017 

Tijd:   20:00 uur 

Waar?  Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 

Heerenveen 

Bijdrage?  Voor koffie, thee en kopij 

 

 

Opgave en informatie bij cursusleider: Pieter Post, theoloog  

pbpost1958@gmail.com; 0513-785542 

mailto:pbpost1958@gmail.com
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‘Hoofdlijnen van het christelijk geloof’ 

Waar gaat het christelijk geloof eigenlijk over? Wat heeft men 
in de kerk de eeuwen door voor wezenlijk gehouden? Wat is 
de betekenis en achtergrond van allerlei begrippen uit dat 
geloof? En wat zegt het ons nog in deze tijd? Wat zegt het jou 
en wat wil en kun je ermee? Misschien is voor jou de tijd 
gekomen om je daar nu eens echt op te willen bezinnen. In 
een levensfase waarin zich ook andere keuzes en stappen 
aandienen, zoals samenwonen of trouwen, zowel vrouwen 
met mannen, als vrouwen met vrouwen en mannen met 
mannen. En waarin je kinderen krijgt. Of omdat je al veel hebt 
beleefd maar aan zo’n verdieping nooit bent toegekomen. Of 
omdat je in een ver verleden wel ‘ja’ hebt gezegd tegen dat 
geloof en die kerk, maar vooral omdat dat nu eenmaal van je 
werd verwacht van huis uit. Of omdat je juist helemaal niet 
christelijk bent opgevoed en er graag meer van wilt weten. 
Deze beginnerscursus bestaat uit drie avonden. 

__________ 

Data:   8 februari, 22 februari en 8 maart 2017 

Tijd:   20:00 uur 

Waar?  Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 

Heerenveen 

Bijdrage?   Voor inclusief koffie, thee, en kopij 

Opgave en informatie bij cursusleider: Pieter Post, theoloog  

pbpost1958@gmail.com; 0513-785542 

mailto:pbpost1958@gmail.com

