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‘Zachte krachten en iconische momenten’ 

Onder deze titel biedt de activiteitencommissie van de verenigde 

doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd u, jou dit 

programmaboekje 2017-2018 aan – geïnteresseerde, gelovig, 

seculier, humanistisch, lid van deze gemeenschap, van een ander 

gebedshuis, vereniging, traditie, of gewoon nergens aan verbonden. 

De activiteitencommissie streeft naar een laagdrempelig, maar 

inhoudelijk programma dat ons via spannende wandelpaden brengt 

bij de gedekte tafels voor gezellige eters, waaraan ook geleerd en 

gedebatteerd wordt, maar dat ons ook leidt naar koor, kunst en 

muziek, en niet in de laatste plaats, het spontane lachen van een 

theateroptreden. De titel borduurt voort op de ervaringen van het 

vorige seizoen. Vele mensen kwamen naar de evenementen, en ook 

nu weer is er een hele lijst van activiteiten die raken aan het 

maatschappelijke, culturele, religieuze en sociale vlak. Bijzonder 

voor 2018 is wel het lijsttrekkersdebat voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, en wel zeer speciaal de herdenking 

van de dood van mensenrechtenstrijder ds. Martin Luther King, 50 

jaar geleden via film en lezing van een van zijn medewerkers. Dus 

bladert u dit alles door, en denkt u, dit lijkt me wel wat, hier ga ik 

heen, wees dan welkom in de Menniste Wurkpleats, plaats van 

bezinning. En oordeel zelf wat u, jij, hebt beleefd aan zachte 

krachten en iconische momenten. 

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

Pieter Post – activiteitencommissie 

 
Adres:  Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ/Vermaningsteeg 3, 

Heerenveen. Tel. 0513-623163 
Email:  info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd/
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Lijsttrekkersdebat 

In Nederland worden er om de vier jaar 
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op 18 maart 2018 is 
het weer zover. U kunt  dan weer kiezen op een partij die  uw 
politieke belangen en ideeën het beste vertegenwoordigt. En 
om dat te toetsen wordt u in de gelegenheid gesteld om met 
de kandidaten in gesprek te gaan. Burgemeester Van der 
Zwan zal de avond inleiden. Janny van der Molen is 
gespreksleider. 

 

 

 

__________ 

Datum:   28 februari 2018 

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@upcmail.nl 

mailto:l_buwalda@chello.nl
mailto:j.koers46@upcmail.nl
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FILMAVOND: Selma 

In het voorjaar van 2018 is het 50 jaar geleden dat de zwarte 
dominee Martin Luther King jr. werd vermoord. Zelfs zovele 
jaren later wordt er nog steeds over hem gesproken als één 
van de grootste vechters voor de mensenrechten ooit. De 
film Selma gaat over één van de grootste protestmarsen ooit. 
De aanleiding is dat er diverse protesten losbarstten in de 
staat Alabama zodra de Afro-Amerikaanse bevolking 
stemrecht eist voor minderheden in Amerika. Als dan de 
spanningen hoog oplopen door de dood van een jonge Afro-
Amerikaanse jongen en wegens arrestaties, eindigt de 
protestmars van het plaatsje Selma naar de stad Montgomery 
in bruut geweld. De zondag waarop dit plaatsvond is de 
boeken ingegaan als Bloody Sunday. 

Met nagesprek.  

Film geschikt vanaf 16 jaar. 
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__________ 

Datum:  31 januari 2018 

Tijd:   20:00 uur 

Waar?   Menniste Wurkpleats 

Toegang:  Vrij 

Bijdrage voor koffie en thee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie bij: Pieter Post, 0513-785542, email: 

pbpost1958@gmail.com  

mailto:pbpost1958@gmail.com
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Dr. Martin Luther King, jr. en Harcourt Klinefelter (jaren ‘60 en 2016) 

 

50 jaar na Martin Luther King jr. – ‘Ideeën kun je niet 
doden door een kogel’.  

Lezing door Harcourt Klinefelter 

De doopsgezinde dominee Harcourt Klinefelter was in de 
jaren 1960 de persvoorlichter van Martin Luther King. In 2015 
vertelde hij daarover aan de leerlingen van het Bornego 
Lyceum te Heerenveen. Zij waren erg onder de indruk van zijn 
verhaal. Klinefelter heeft nog steeds maar één doel: de 
droom van ‘Dr. King’ verspreiden en het vuurtje 
aanwakkeren. ‘Ik weet niet wie het oppakt, maar heel 
misschien zit hier vanmiddag ook wel iemand als Dr. King’. 
Klinefelter sloot aan bij de protestmarsen en gedurende drie 
jaren week hij niet van King’s zijde. Vraag Klinefelter naar 
herinneringen uit die tijd en het is alsof hij de gebeurtenissen 
gisteren beleefde. 

Harcourt Klinefelter woont in Steenwijk en is getrouwd met 
zijn vrouw Annelies. Beiden zijn actief in de hulp aan 
vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. 
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_________ 

Datum:  11 april 2018 

Tijd:   20:00 uur 

Waar?   Menniste Wurkpleats 

Toegang:  € 5,00 (exclusief koffie en thee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie bij: Pieter Post, 0513-785542, email: 

pbpost1958@gmail.com 
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 ‘… Omdat er geen groter goed is dan te eten en te 
drinken, en zich te verheugen’ – Prediker 8:15 

Gewoon gezellig. Voor wie alleen woont en voor wie niet 

alleen woont. Elke tweede zondag van de maand lunchen. Je 

spreekt eens iemand die je nooit spreekt. Je deelt een verhaal 

of een stukje geschiedenis. En ondertussen laat het zich 

smaken. 

__________ 

Wanneer?  10 september; 8 oktober; 12 november; 10 

december; 14 januari 2018; 11 februari; 11 

maart; 8 april; 13 mei; 10 juni. 

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  

mailto:a.velde22@upcmail.nl
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Wandelplezier (De Deelen juni 2017) 

 

Wandelen, Sint Thomaswandeling 

 

Voor enthousiaste wandelaars wordt er in het komende 

seizoen een reeks wandelingen uitgezet. Zoals de ‘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. De 

wandeltocht van ongeveer een uur is gratis, en staat onder 

leiding van Jan Koers en Johan G. Koers.  
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_________ 

Datum:  27 december 

Tijd:  14:00 uur te Oudehorne bij de klokkenstoel 

Na afloop eten we snert bij De Kiekenhof te Nieuwehorne 

(eigen rekening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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@upcmail.com 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@upcmail.com
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Wandelen op de Katlijker Heide 

De Katlijkerheide  is één van de prachtige natuurgebieden in 

de gemeente Heerenveen. Enkele decennia geleden is een 

ontgonnen deel aan de hand van oude kaarten teruggebracht 

naar de oorspronkelijke staat, waardoor er weer een mooi , 

zachtglooiend landschap is ontstaan. Daarbij wisselen 

kleinschalige heide- en bospercelen elkaar af. 

________ 

Datum:    10 oktober 2017 

Tijd:     10:00 uur  

Startplaats:  W.A. Nijenhuisweg, Katlijk, bij boerderij 

‘Stercorando’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informatie en opgave bij: Johan G. Koers, 0513-636333; 
email:  jgkoers@telfort.nl 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Wandelen op het Kerkepad Nieuweschoot 

Nieuweschoot bewaart een curieuze herinnering aan een 

eeuwenoud wandelpad door de weilanden tussen Aldskoat 

en de Engelenvaart. 

Dit Kerkepad liep vroeger van Aldskoat (Oudeschoot) naar 

Rottum en Rotstergaast 

De wandeling duurt  ongeveer anderhalf uur.  

Onderweg komen we o.a. langs het historische kerkje van 

Nieuweschoot en het Taconisbos.        

Na afloop is er gelegenheid om de wandeling af te sluiten bij 

Brasserie de Stal aan de Rotstergaastweg in Nieuweschoot.        

______ 

Datum:   14 maart 2018 

Tijd:    10:00 uur  

Startplaats:  Autoland Van der Brug, Zilverweg 5 

Heerenveen, Industrieterrein Nieuweschoot.  

 

 

 

 

Informatie bij, en onder leiding van: Lykele Buwalda, 0513-

631885, email: l_buwalda@chello.nl 

mailto:l_buwalda@chello.nl
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Wandelen door Het Bildt 

De gemeente Het Bildt is de kleigrond in het hoge noorden 

van Friesland. Het Bildt heeft ook een bijzondere 

geschiedenis, het werd rond 1500 ingepolderd door 

Zuidhollands-Brabantse expedities, die er ook pionierden. 

Men spreekt er het Bildts, een opvallende mix van (naar men 

zegt) oudhollands en het Fries. Aan Het Bildt kan je ook 

ontdekken hoe het land steeds weer werd uitgebreid door de 

aanleg van drie dijken: de Slaper, de Dromer en de Waker. 

Vanaf de meest noordelijke dijk (de Waker) aan het 

Noorderleeg zie je bij helder weer Ameland liggen. Beginnen 

met een kop koffie in de Witte Klok. Na afloop lunch in café 

Het Graauwe Peerd. 

Onder leiding van de Activiteitencommissie 

__________ 

Datum:   27 juni 2018 

Tijd:    10:00 uur  

Startplaats:  De Witte Klok, voormalig doopsgezinde kerk te 

Oudebildtzijl  

 

 

Informatie en opgave bij Johan G. Koers, 0513-636333; email: 

jgkoers@telfort.nl of bij: Jan Koers 06-51016275, email: 

j.koers46@upcmail.com 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@upcmail.com
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Sobere maaltijd 

De periode voor het Paasfeest is de 40-dagentijd. In sommige 

tradities wordt dit ook wel de vastenperiode genoemd. Het 

vasten wordt in de Nederlandse kerken niet volop meer 

gepraktiseerd. Wel zien we een nieuw verschijnsel opkomen, 

bijvoorbeeld dat mensen ‘consuminderen’ (zoals geen alcohol 

door de week, koekjes/appelgebak laten staan, minder 

inkopen en dat geld sparen voor een goed doel, enz.). Zo 

worden er ook binnen kerkelijke gemeenschappen sobere 

maaltijden gehouden. Wij oefenen ons in ‘soberheid’ vanuit 

het bewustzijn dat niet iedereen kan delen in de welvaart. 

Vandaar dat er een gespreksthema centraal staat. Ook in 

onze gemeenschap willen we dat dit jaar opnieuw gaan doen. 

U wordt daarbij hartelijk uitgenodigd om iemand mee te 

nemen, iemand uit de buurt, of een kennis.  

_________ 

Wanneer?  28 februari en 21 maart 2018 

Tijd:   17:30 uur 

Waar?   Menniste Wurkpleats 

Bijdrage?  Kostendekkend 

 

 

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

a.velde22@upcmail.nl 

mailto:a.velde22@upcmail.nl
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Kees Posthumus in ‘500 jaar Reformatie’ 

THEATER Kees POSTHUMUS en Juul BEERDA 
500 PROTESTANTISME: ‘KOM NAAR VOREN’ 

 
Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de 

Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van een 

origineel voorwerp uit die tijd. 

‘Kom naar voren!’ is een afwisselende, muzikale voorstelling 

ter gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme. 

Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul 

Beerda tekenen voor deze voorstelling, die op 31 oktober 

2016 voor het eerst werd gespeeld tijdens de opening van 

‘500 jaar protestantisme’. 

In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een 

accordeon, komen de historische personen tot leven. 

Historisch verantwoord gaat spannend samen met een 

actuele spits. Posthumus en Beerda staan vooral bekend 

wegens hun levendige voorstellingen. Dus, kom naar voren! 
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__________ 

Wanneer?  3 november 2017 

Tijd:   20:00 uur 

Waar?   Menniste Wurkpleats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie:  Pieter Post, pbpost1958@gmail.com 

Kosten:  €5,00 ter plekke te voldoen, (excl. consumptie)  

Opgave van te voren niet nodig. 
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SPELEN EN MUSICEREN 

Muzikale gezelschappen en zangkoren komen graag in de 

doopsgezinde kerk van Heerenveen vanwege de zeer goede 

akoestiek. In het komende seizoen presenteert een aantal 

musici, zowel professioneel geschoolde, alsook begaafde 

amateurs, enkele van hun werken, ook in combinatie met 

schilderkunst. 

 

 

 

 

 

Informatie bij: Johan G. Koers, organist en componist, 0513-

636333; email: jgkoers@telfort.nl 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Nightwalk 2 the Koemarkt 

Voor het eerst organiseert Heerenveen een prachtige 

avondwandeling. Deze vangt aan om 21:00 uur op het 

Gemeenteplein. Tijdens deze wandeling zijn er allerlei 

bezienswaardigheden, waaronder de doopsgezinde kerk, die 

als eerste vanaf het Gemeenteplein te bezichtigen is. Sietske 

Brandsma zingt, en wordt op de gitaar begeleid door haar 

broer Hylke Brandsma. Ook zal het orgel klinken o.l.v. Johan 

G. Koers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

Wanneer?  8 september 2017 

Tijd:   21:00 uur 

Waar?  Doopsgezinde kerk/Menniste Wurkpleats, 

Kerkstraat 36/Vermaningsteeg 5, Heerenveen 
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Middagconcert Startzondag 

 

Jaarlijks markeert de Verenigde Doopsgezinde Gemeente 

Heerenveen en Tjalleberd de overgang van de 

vakantieperiode naar het zogenaamde ‘winterseizoen’. 

Ditmaal door middel van een middagconcert ingevuld door 

eigen gemeenteleden en belangstellenden. Een greep uit het 

aanbod: 

Het Kleinkoor zingt enkele liederen. Er zullen gedichten van 

eigen hand worden voorgedragen door Wytze Brandsma ( uit 

zijn recent uitgegeven bundel) en Clara Stelwagen-De Haan. 

Sietske Brandsma zingt een aantal liedjes met 

gitaarbegeleiding van haar broer Hylke Brandsma en Marthe 

Room speelt een solo op trombone. 

 

Iedereen welkom. 

 

 

__________ 

Datum:  17 september 2017 

Aanvang:  Eerst is er om 10:00 uur een kerkdienst, koffie 

en lunch 

Toegang:   Vrij  
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RUUD BARTLEMA, het leven van Marc CHAGALL 

(1887-1985) 

Ruud Bartlema (1944) is beeldend kunstenaar en leraar Joodse 
Mystiek. Hij raakte geïnspireerd door de joodse filosoof Martin Buber 
en de joodse mystiek, maar ook door de kleurrijke composities van 
de kunstenaar Marc Chagall. Hij tekende, schilderde en etste rond de 
mystieke letters van het Hebreeuwse alfabet, wat door het Bijbel 
Museum werd aangekocht. Hij gaat voor ons een inleiding verzorgen 
over Chagall, wie hij was en hem trof, onder andere de joods 
mystieke wereld waaruit hij voortkwam. Raakt Bartlema ook ons met 
zijn verhaal? Wij verheugen ons zeer over zijn komst.  

___________ 

Wanneer?  20 september 2017 

Tijd:   20:00 uur 

Waar?   Menniste Wurkpleats 

Bijdrage?  €10,00 inclusief 1 consumptie (koffie/thee) 
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Concert Canto Divertimento 

Canto Divertimento is een jong vocaal ensemble uit Ijlst. Het 

wordt geleid door Bob Pruiksma,die in onze provincie grote 

bekendheid heeft gekregen als dirigent van de Sneker 

Cantorij. Vaste organist Frits Haaze zal niet alleen te horen 

zijn als begeleider, maar ook als improvisator op het Bakker 

en Timmenga orgel uit 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

Wanneer?   8 oktober 2017 

Aanvang:  15.30 uur. In samenwerking met 

Kerkconcerten Heerenveen 

Waar?    Menniste Wurkpleats 

Toegang:   Vrij, bij de uitgang is er een collecte 
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Studentenkoor BRAGI 

Studentenkoor BRAGI 

Het a-capellakoor is de jongste geleding van Bragi en bestaat 
sinds 1968. Het heeft op dit moment ruim 25 leden en staat 
sinds 1980 onder leiding van Rein de Vries. Elk half jaar zingt 
het a-capellakoor een nieuw programma, met a-
capellamuziek uit alle stijlperioden. Het a-capellakoor deed 
driemaal mee aan de "Pythische Spelen", een cultureel 
concours voor alle studenten van Nederland, waar het twee 
keer de eerste prijs won en eenmaal tweede werd in de 
categorie koor. In juni 2004 won het a-capellakoor de 
publieksprijs en de tweede prijs tijdens het concours van het 
Schütz-festival in Hoorn. Het treedt in Europa op, en het 
vorige seizoen kwam het graag zingen in de Doopsgezinde 
kerk van Heerenveen. In het komende seizoen komen ze 
opnieuw.  

https://www.bragi.nl/dirigenten#ack
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__________ 

Wanneer? 27 juni 2018. Gegevens voor een optreden in 

het vroege voorjaar worden nader bekend 

gemaakt. 

Aanvang:  15:30 uur 

Waar?   Doopsgezinde kerk 

Toegang:   € 10,00, inclusief 1 consumptie (koffie/thee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie bij: Johan G. Koers, organist en componist, 0513-

636333; email: jgkoers@telfort.nl 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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David de Jong 

Concert Orgel en Clavecimbel David de Jong 

Tijdens dit bijzondere concert bespeelt David de Jong 

pedaalspinet, klein-cembalo en orgel.Oude en nieuwe muziek 

wordt in een veelzijdig programma aan elkaar gekoppeld: 

werken van Böhm , Bach en Sweelinck aan de ene kant, een 

opus van Martinu en de Passacaglia voor 2 clavecimbels van 

de hand van de concertgever zelf aan de andere kant vormen 

de ingrediënten voor dit middagconcert. 

 

_________ 

Wanneer? 17 februari 2018 

Aanvang; 15.30 uur. In samenwerking met 

Kerkconcerten Heerenveen 

Toegang:   Vrij, bij de uitgang is er een collecte 
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Concert gemeenteleden en vrienden van de Verenigde 

Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

 

Ook dit seizoen is er weer een concert door leden en 

vrienden van de Doopsgezinde Gemeente 

Heerenveen/Tjalleberd. Het Kleinkoor zal daaraan 

meewerken, evenals Paul Towles (dwarsfluit).Er worden 

enkele orgelwerken gespeeld, er is ruimte voor gedichten en 

voor samenzang. Een onbekend lied zal worden uitgelegd 

door dr. Pieter Post, hymnoloog. Het volledige programma en 

alle medewerkers zullen t.z.t. bekend worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

__________ 

Wanneer? Maart 2018, datum wordt later 

bekendgemaakt 

Aanvang:  12.00 uur met aansluitend: lunch, en daarna 

concert 

Toegang:   Vrij, bij de uitgang is er een collecte 
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Eppie Haisma aan het werk. (Foto: Jurjen K. van der Hoek) 

Kunst en Muziek 

Middagexpositie met schilderijen van de Heerenveense 

kunstenaar Eppie Haisma en Henk Santing, woonachtig in 

Rottum. En met muziek door het ensemble Compagnons 

Consort onder leiding van Henk Louwrink. In de pauze, en na 

afloop is er ruimschoots gelegenheid de expositie te bekijken. 

_________ 

Wanneer? 22 april 2018 

Aanvang:  15:30 uur 

Toegang:   Vrij, bij de uitgang is er een collecte 
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Alle andere bestaande activiteiten 
 

Voor uur, tijd en data en andere vragen kunt u contact opnemen met 

onderstaande personen, en adressen. 

 

 

Bibliotheek, elke maandagmiddag boek-uitleen, gesprek en koffie/thee | 

Broer Veenstra, 0513-627606, b.veenstra16@chello.nl 

 

‘Contact’, om de week gespreksavonden, lezingen | Marjan van der Meulen, 

0513-610946, gerrit.vander.meulen@chello.nl 

 

De Mennosjongers, gemengd koor, elke week zingen | Gré Hardoff, 0513-

615198, joopgrehardorff@gmail.com 

 

‘Dopers Leerhuis in Fryslân’, joden- en christendom, kunstgeschiedenis, 

leren preken, doopsgezinden en maatschappij | Pieter Post, 0513-785542, 

pbpost1958@gmail.com 

 

‘GEL’ (Geest en Lichaam) met elkaar fietsen, wordt per keer afgesproken | 

Cora van Eek, 0513-623730, coravaneek@gmail.com 

 

Kinderdienst, tweemaal per maand op een zondagmorgen Bijbelse verhalen 

en creativiteit | Nieske Blacquiere, 0513-636226, blacquierena@hotmail.com 

 

Kleinkoor, cantorij, elke vrijdagavond | Johan G. Koers, 0513-636333, 

jgkoers@telfort.nl 

 

Open Deur, woensdagochtenden, eens in de twee weken, luisterend oor, 

advies, koffie | Pieter Post, 0513-785542, pbpost1958@gmail.com 

 

Rommelmarkt, zoekt altijd naar vrolijke medewerkers, eenmaal per jaar, 

plezier en groot succes | Geert Otter, 0513-671467, paotter@home.nl 

 

Vrienden en broederkring, derde maandagavond van de maand, 

gespreksavonden | Dik Bolkestein, 0513-681816, 

dikbolkestein@hotmail.com 

 

Zusterkring, meditatie, gastsprekers, wisselende onderwerpen, eens in de 

drie weken | Baukje Ybema, 0513-625249, baukjeybema47@gmail.com  

 

Kerkdiensten ‘s zondagmorgens om 10:00 uur. Zie 

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
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