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Wie deelneemt weet waarom 
 

Onder deze slogan kijkt het Dopers Leerhuis in Fryslân met veel voldoening 
terug op seizoen 2017-2018. Dit blijkt uit de evaluatie die gehouden werd 
onder gemotiveerde en inspirerende deelnemers. Ook de docenten 
verheugden zich over een grote belangstelling van in totaal 36 personen. 
Men verklaarde zich graag weer bereid mee te willen doen. 

Het Dopers Leerhuis wil voorzien in lesprogramma’s, die voor zowel 
gemeenteleden, vrienden, niet kerkelijk gebonden mensen, maar ook 
beroepskrachten, interessant genoeg zijn om kennis te verkrijgen van 
geloof, traditie en (hedendaagse) cultuur. Daarbij is het streven om 
laagdrempelig te zijn.  

In het nieuwe seizoen verwelkomen we tevens twee nieuwe docenten, die 
elk een les verzorgen over het huidige postchristelijke tijdperk. Het is 
belangrijk om van hen te horen wat dat voor een tijdgewricht is waarin wij 
leven. Ongemerkt heeft de tijdgeest invloed op kerk en samenleving, in het 
bijzonder op het gemeenteleven, ja zelfs op ons persoonlijk geloofsleven. 
Maar heeft christelijk geloof dan werkelijk afgedaan…?  

Maar deze vraag leeft er ook: Hoe houden beroepskrachten het theologisch, 
pastoraal en catechetisch vol om de Bijbelse boodschap te laten klinken? 
Speciaal voor de beroepsgroepen heeft het Dopers Leerhuis drie door de wol 
geverfde docenten bereid gevonden, die de betekenis van het lijden van 
Christus, het gebed in het pastoraat en geloofsoverdracht tegen het licht 
van het postchristelijke tijdperk houden. Overigens, worden er in dit 
verband ook nog twee lessen over het postchristelijk tijdperk gehouden met 
de vraag ‘hoe overleeft de kerk en de gemeente in het bijzonder’, zie het 
leerhuisprogramma. 

Verder, de deelnemers van de Cursus Methodisch Leren Preken maakten een 
preek, maar hoe plaats je de preek nu in een liturgie? Uit de evaluatie is 
tevens gebleken dat men graag een vervolg wilde, want hoe laat je een 
gebed of een lied samenhangen met een preek? En hoe ga je met een Open 
Ruimte om? Voor deze lessen hoef je deel I niet per se gevolgd te hebben. 

De evaluatie laat vervolgens weten dat men liever op een zaterdagmorgen 
les krijgt, in plaats van op een hele zaterdag. Met die wens is hierbij 
rekening gehouden. 

De Excursiedag die op 23 juni 2018 werd gehouden naar het 
Dominicanenklooster en Waanders-in-de-Broeren te Zwolle, kon rekenen op 
een goede belangstelling en enthousiasme. Daarom zal er dit jaar weer een 
Excursiedag zijn, die ook open staat voor niet-deelnemers. Deze staat 
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gepland voor zaterdag 15 juni 2019. Tegen die tijd zal worden 
bekendgemaakt wat het doel en de bestemming daarvan is. 

De kosten bedragen €7,00 per persoon. Voor het onderdeel voor de 
beroepskrachten is dat €10,00 per persoon. Voor de cursus Methodisch leren 
Preken II kunnen nog extra kopieerkosten berekend worden. Ter plekke te 
voldoen. 

De Menniste Wurkpleats te Heerenveen, alwaar het Dopers Leerhuis in 
Fryslân zetelt, is bereikbaar met de auto, er is een parkeergarage schuin 
tegenover. En vanaf het bus, - en NS-station, is het ca. 20 minuten 
wandelen. 

 

 

 

OPGAVE vóór 1 september 2018  

Het is belangrijk dat u zich met naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer en/of email opgeeft bij Pieter Post: 0513-785542, of 

per email: pbpost1958@gmail.com  Geeft u zich op voor één van de 

volgende mogelijkheden:  

1 Ik geef me op voor hele Leerhuis, inclusief Methodisch Preken, II 

2 Ik geef me op voor het hele Leerhuis, maar niet voor het Methodisch 

Preken, II 

3 Ik geef me alleen op voor de cursus Methodisch leren Preken, II 

4 Ik ben een beroepskracht en geef me op voor deze Special 

 

* 

Wij hopen – deo volente - op een plezierig en vooral leerzaam seizoen 

Johannes van der Meer en Pieter Post, zomer 2018 

 

Alle foto’s zijn met toestemming opgenomen 
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Overzicht Leerhuisprogramma 
 
 
Zaterdag 8 september  09:45-12:00 uur 
09:45   kort meditatief moment 
10:00  ‘De Joodse Jezus en de hem “toebedeelde 

functies” als Messias en Verlosser’, Johannes 
van der Meer 

 
Zaterdag 22 september  09:45-12:00 uur 
09:45   kort meditatief moment 
10:00  ‘Is de kloof tussen Jodendom en Christendom 

te overbruggen?’, Johannes van der Meer 
 

Zaterdag 6 oktober  09:45-12:00 uur 
09:45   kort meditatief moment 
10:00 uur ‘De rol van de kerk/gemeente in een 

postchristelijk tijdperk’, Chris Doude van 
Troostwijk 

 
Zaterdag 3 november  09:45-12:00 uur  
09:45   kort meditatief moment 
10:00 ‘Hoe overleeft de kerk/de gemeente van nu 

het postchristelijk tijdperk’?, Herman Heijn 
 
 
Zaterdag 24 november 09:45-12:00 uur  
09:45     kort meditatief moment 
10:00     Christelijke kerkarchitectuur, Gabriel Vriens 

Onderwerp: de Middeleeuwen. Over de 
herkomst van de vormentaal van onze 
kerken. Latijns kruis, één of twee torens, 
koorgedeelte met kooromgang, crypten. 
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Zaterdag 19 januari  09:45-12:00 uur 
09:45    kort meditatief moment 
10:00     Christelijke kerkarchitectuur, Gabriel Vriens 

Onderwerp: Reformatietijd, zestiende eeuw: 
Protestantse kerken en de Rooms-katholieke 
Contrareformatiekerken. 

 
 
Donderdag 7 februari 20:00-21:30 uur  

Doopsgezinden en Maatschappij, periode 
1870-1944, Pieter Post 
 

Donderdag 7 maart  20:00-21:30 uur   
Doopsgezinden en Maatschappij, periode 
1944-heden, Pieter Post 
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Methodisch Leren Preken II, de liturgie 
docent Pieter Post 

 
Doel: kennis verkrijgen over de eredienst: opbouw, het gebed en het 
kerklied 
 
Woensdag 
16 januari 2019  19:45-21:30 uur 
19:45   korte meditatie door een cursist   
20:00   Wat is ‘liturgie’ eigenlijk? 
 
13 februari   19:45-21:30 uur 
19:45   korte meditatie door een cursist    
20:00   Bidden in een dienst  
 
 
20 maart    19:45-21:30 uur 
19:45   korte meditatie door een cursist    
20:00   Zingen in een dienst 
 
3 april    19:45-21:30 uur 
19:45   korte meditatie door een cursist    

20:00   Hoe leid ik een Open Ruimte? 
 
In deze lessen krijgen de cursisten achtergrondinformatie over een 
kerkdienst en maken ze thuis opdrachten, die door de docent van 
commentaar en tips worden voorzien. 
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Docenten stellen zich voor 
 

Chris Doude van Troostwijk (1962) is voor twee 
jaar gastprofessor Vrijzinnige Theologie aan het 
Doopsgezind Seminarium. Hij zal in die periode 
werken aan een Handlexicon voor vrijzinnig 
geloven en denken. Daarnaast is hij beschikbaar 
voor lezingen in doopsgezinde gemeenten, zal hij 
bijdragen aan studiedagen, onderwijs en 
nascholing.  
Doude van Troostwijk studeerde theologie en 

film- en theaterwetenschappen in Amsterdam. Hij was programmamaker bij 

de IKON (televisie), oprichter van de vrijzinnige website Zinweb, docent 

Filosofie aan de Theologische Academie van Hogeschool Holland en 

onderzoeker aan het wijsgerig instituut van de Universiteit van Amsterdam 

(ASCA). 

Albert Schweitzer is een belangrijke inspirator voor hem. Hij schreef Leven 
met Albert Schweitzer. Hij zal ons inleiden in de plaats van de gemeente in 
een postchristelijk tijdperk. 

 
 

Herman Heijn (1955) is doopsgezind predikant in Haarlem. 

Eerder was hij werkzaam in Antwerpen en Amersfoort. Zijn 

hele leven is hij betrokken bij processen en projecten van 

kerkvernieuwing, zowel in Nederland als daar buiten. Hij 

bereidt momenteel aan de V.U. een proefschrift voor, 

waarin de rol die kerken in een post-christelijke 

samenleving spelen dan wel zouden kunnen spelen wordt 

doordacht. Naar zijn mening zijn het juist kunstenaars en 

kerken die de geglobaliseerde maatschappij een menselijk gezicht kunnen 

geven. Vanuit de samenleving gezien doen kerken er dus wel degelijk toe 

en zouden kunstenaars meer gekoesterd moeten worden. Hoe hijzelf tot 

deze overtuiging is gekomen wil hij graag met u delen. 

 
Gabriël Vriens is werkzaam bij de provincie Fryslân op het 

gebied van natuurbescherming en gebiedsontwikkeling. Hij 

verzorgt daarnaast al jaren in Friesland lezingen en 

cursussen op het gebied van Kunst, Architectuur, 

Christelijke kunst en Friese onderwerpen als kerken, 
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boerderijen, stinsen en states of het Friese landschap. Zijn kennis van 

zaken en zijn enthousiasme voor de onderwerpen zorgen er voor dat hij per 

week gemiddeld 1 à 2 lezingen geeft.  

 

In dit seizoen verzorgt Gabriël twee lezingen over de christelijke 

kerkarchitectuur in Europa. Waarom zien de kerken er zo uit? Wat is de 

achterliggende gedachte? Dat komt aan bod in beide lezingen.   

 

24 november Middeleeuwse kerkarchitectuur. Veel kerken in Europa hebben 

hun vorm gekregen in de Middeleeuwen. Bijna allemaal hebben ze één of 

meer torens en een kruisvorm als grondplan.  Waar komt deze vormentaal 

vandaan en wat bezielde de gebruikers van deze gebouwen in hun religieus 

leven? We kijken ter inspiratie naar mooie kerkgebouwen, die ons vertellen 

welke onderdelen van het christendom belangrijk werden gevonden. 

 

19 januari  Kerkarchitectuur na de reformatie. In de 16e eeuw komt het tot 

een grote scheuring in het Europese christendom kerk. Dit uitte zich ook in 

de kerkgebouwen, die daarna gebouwd werden. Bij de protestanten stond 

het Woord centraal en werd het kerkgebouw een plaats van samenkomst en 

debat. De katholieke kerk onderging in die periode een zuivering en de 

kerkgebouwen moesten deze nieuwe vorm van religieus leven 

ondersteunen. Zo bracht de protestante reformatie en de katholieke 

contra- reformatie nieuwe kerkgebouwen voort.  

 

Wat ik verwacht van de cursisten? De cursisten hoeven niet religieus of 

kerkelijk actief te zijn. Iedereen kan ‘aanhaken’ wat mij betreft. Ik hoop 

op interesse in de onderwerpen, en mogelijk ook op reacties op vragen van 

mijn kant. Vragen stellen vanuit de deelnemers is meer dan welkom. Ik 

verzorg per lezing voor schriftelijke informatie, waarin kort de 

basisinformatie van de lezing staat en waarin ook aangegeven staat welke 

kerken ik heb laten zien.  
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Johannes van der Meer (1952) studeerde theologie in 

Amsterdam, Berlijn en Jeruzalem. Hij was doopsgezind 

predikant in verscheidene gemeenten. Johannes is 

gefascineerd door de vraag hoe de overgang van het 

Jodendom naar het Christendom is gegaan, en wat voor 

rol die rebelse Jood Jezus daarin speelde. Zegt die 

Jezus ons vandaag ook nog iets? En wat dan? 

 

We gaan door met het bespreken van het verstrekte materiaal, waar we de 

vorige keer, in februari zijn gestopt. Het zal dus dieper ingaan op de Joodse 

oorsprong van het Christendom, dat als een nieuwe beweging ontstond 

onder de volgelingen van Jezus. Daarvoor is het noodzakelijk dat we zicht 

hebben op het Jodendom in de tijd van Jezus en dat we proberen om vaak 

overbekende teksten op een andere manier te lezen. Daardoor krijgen we 

ook zicht op Jezus, als een redelijk rebelse, onafhankelijke en diepzinnig 

leermeester. En wat gebeurt er na zijn dood met zijn erfenis? Hoe gaan zijn 

navolgers daarmee om? Wat zijn dan door oorzaken en de gevolgen van de 

scheiding tussen synagoge en kerk? Wat zijn dan de wezenlijke verschillen 

tussen de beide godsdiensten? Zijn er mogelijkheden om de ontstane kloven 

te overbruggen? Op 8 september zal de nadruk komen te liggen op de 

Joodse Jezus en de hem ‘toebedeelde functies’ als Messias en Verlosser. Op 

22 september houden we ons bezig met de vraag hoe groot de kloof tussen 

Jodendom en Christendom is en of die overbrugbaar is en zo ja: hoe dan? 

Wat ik van de cursisten verwacht? Ik hoop dat de deelnemers open zullen 

staan voor iets andere gedachtegangen dan die welke vaak te doen 

gebruikelijk zijn, en dat men bereid is om creatief bij te dragen tot een 

gedachtewisseling. 

 
Pieter Post (1958) studeerde theologie in Amsterdam, en 

promoveerde aan de Vrije Universiteit, alwaar hij een 

periode docent was aan het Doopsgezind Seminarium/VU. 

Hij werkte in verscheidene doopsgezinde gemeenten, 

maar sinds 2016 is hij als predikant verbonden aan de 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd. Daarnaast geeft hij les aan de Doperse 

Theologiecursus voor Gemeenteleden in Elspeet, en is hij 

onderzoeker. Het methodisch leren preken, lesgeven in de liturgie en over 

het kerklied, maar ook de ‘Geschiedenis van doopsgezinden in de 
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Nederlandse maatschappij van de 19e en 20ste eeuw’, plus de interactie met 

de cursisten, geven hem veel voldoening. In 2015 ontving hij de Menno 

Simons-Preekprijs, een Europees laureaat dat jaarlijks wordt toegekend aan 

de beste preek door de afdeling Theologie van de Vrede van de Universiteit 

van Hamburg en de Mennonieten Gemeinde Hamburg-Altona. 
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Special voor Beroepskrachten  

werkzaam in doopsgezinde gemeenten 
 

 

Door een verdergaande ontkerkelijking zijn de grote woorden 

van het geloof op hun retour, lijkt het. Om de essentie van het 

christelijk geloof te bewaren voor de toekomst, organiseert het 

Dopers Leerhuis in Fryslân voor dienstdoende predikanten en 

pastoraal werkenden een drietal bijeenkomsten over de plaats 

van het lijden van Christus, het gebed in het pastoraat en over 

geloofsoverdracht in de context van een postchristelijk 

tijdperk. Voor deze reeks van drie vertellen bijbels-theoloog 

Cees den Heyer, predikant Saakjen van Hoorn en praktisch 

theoloog en catecheet Alfred van Wijk, ieder vanuit hun eigen 

deskundigheid en praktijkervaring over deze voor de 

gemeentepraktijk relevante thema’s. 
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25 september 2018 

De betekenis van het lijden van Christus in een  

postchristelijk tijdperk 

Cees J. den Heyer 

 

Over de concrete betekenis van het lijden van Jezus 

bestaat weinig of geen eenstemmigheid. Dat is niet alleen in onze tijd het 

geval. Alle eeuwen door is het thema een bron van discussie en kerkelijke 

tegenstellingen. Wie zich in de materie verdiept, ontdekt al snel dat zelfs 

in het Nieuwe Testament verschillend wordt gedacht.  

De vier evangeliën eindigen met uitvoerige verhalen over het lijden en 

sterven van Jezus. Een nauwkeurige vergelijking van die hoofdstukken laat 

er geen twijfel over bestaan dat de schrijvers een eigen visie op het 

dramatisch gebeuren in Jeruzalem hebben ontwikkeld. Het is de moeite 

waard aan dit aspect aandacht te besteden en op zoek te gaan naar 

specifieke bedoelingen van de evangelisten. Bijzonder is de visie van de 

apostel Paulus. Hij schrijft brieven en geen evangelie. Terwijl de vier 

evangelisten een uitvoerig lijdensverhaal schrijven – gevangenneming, 

ondervraging door joodse leiders en door Pilatus, de romeinse procurator, 

gevolgd door veroordeling, geseling en kruisiging, spreekt Paulus, zijn 

brieven zijn de oudste geschriften in het Nieuwe Testament, alleen over de 

gekruisigde Christus. Met als gevolg dat het symbool van het kruis een 

centrale plaats heeft gekregen in de christelijke traditie. Terecht? 

Maar waarom moest Jezus – zoon van God – aan het kruis sterven? In de loop 

der eeuwen heeft zich in de kerkelijke traditie het verzoenings-dogma 

ontwikkeld. Jezus’ kruisdood was noodzakelijk om de zondige mens met 

God te verzoenen. 

In tal van kerken over de gehele wereld klinkt deze boodschap vrijwel 

elke zondag van de kansel. Tot vreugde van de een en tot ergernis van de 

ander. In deze situatie is het gewenst de betekenis van het lijden en 

sterven van Jezus opnieuw te verwoorden. Oude, klassieke dogma’s en 

overtuigingen hebben niet het laatste woorden. Tijden veranderen, mensen 

veranderen en hun geloof verandert ook.  
 

Cees den Heyer (1942) voltooide zijn theologische studie in Kampen, werd in datzelfde 

Kampen docent met als `specialiteit’ de bestudering van het Nieuwe Testament. Na 

afscheid in Kampen, omstreeks 2000, was hij enkele jaren docent aan het Doopsgezind 

Seminarie in Amsterdam. Ook nu nog is hij regelmatig actief bij de Doperse 

theologiecursus voor gemeenteleden in Mennorode (Elspeet). 
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30 oktober  2018 

Het gebed in het pastoraat in een 

postchristelijk tijdperk 

Saakjen van Hoorn-Dantuma 

 

Ik ben Saakjen van Hoorn-Dantuma en, ben nadat de 

jongste naar school ging, begonnen met de studie voor 

predikant via de tweede studiegang. Vanaf  1984 ben ik werkzaam geweest 

in een aantal kleine gemeenten in Noord – Groningen samen met een 

collega. Ik heb daar ongeveer 20 jaar gewerkt. Met name het 

ouderenpastoraat, pastoraat bij ziekte en sterven en de uitvaarten erna 

heb ik op me genomen. Toen ik met emeritaat ging in 2004 heb ik nog 

zeven jaar pastoraat en uitvaarten gedaan in de doopsgezinde gemeente 

Assen, een collega deed de bijbel, - en gespreksgroepen. 

 

Ik wil me in deze les samen met jullie graag richten op de vraag: heeft 

gebed een plaats bij jou in het pastoraat? Hoe ga jij om met de nood, 

verdriet en problemen bij een gemeentelid. Hoe houd je het vol? Spreek je 

wel eens een zegenbede uit bij een oudere of zieke/stervende? Heeft 

stiltetijd, gebed, bezinning of meditatie een plek in jouw werk als 

predikant of pastoraal werker? Hoe word jij geestelijk gevoed? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. Saakjen van Hoorn-Dantuma (1944)  werkte in vijf doopsgezinde gemeenten, die 

tussen de 15 en 60 leden en belangstellenden telden, totaal 15 jaar geleden ongeveer 

280. Zij had een halve baan, haar collega ook. Het samenwerkingsverband  duurde 

tien jaar. Deze is nu opgeheven. 
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13 november 2018 

Geloofsoverdracht in een postchristelijk tijdperk 
Alfred R. van Wijk 

 

Dat het niet meer mogelijk is om de vertrouwde 

uitgangspunten en opvattingen van het oeroude doperse 

geloof over te brengen in een tijd waarin ongeloof, twijfel en strijdbaar 

atheïsme de overhand hebben en een christelijke levensovertuiging 

hiertegenover dikwijls in de verdediging wordt gedrukt, spreekt voor zich.  

Dit betekent voor leraren/voorgangers dat met het verlopen van het 

historische tij ook de bakens verzet moeten worden. Dit betreft niet alleen 

de keuze van de te behandelen onderwerpen, maar tevens het gebruik van 

volstrekt andere didactische middelen waarover wij tegenwoordig kunnen 

beschikken dan voorheen het geval was. 

Waar het vertrouwde luisteren naar een preek communicatief gezien 

éénrichtingsverkeer is, is in het geloofsgesprek de situatie ook sterk 

gewijzigd. Weinig aangeboden opvattingen worden zonder meer aanvaard 

of overgenomen. Discussie en het breed uitmeten van de eigen visie bij 

levensbeschouwelijke vragen is in dit tijdperk waarin verwacht wordt dat 

men mondig is aan de orde van de dag. De rol die de leraar/voorganger 

hierin heeft in te nemen, is in feite die welke teruggaat op de Klassieke 

Oudheid: Socrates hanteerde de zogenaamde maieutische methode, waarbij 

hij ‘op de wijze ven een vroedvrouw’ zijn toehoorders behulpzaam was om 

zelf tot inzicht te komen.  

 

 

Alfred R. van Wijk (Oostzaan, 1944) studeerde theologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Na eerst vele jaren werkzaam geweest te zijn in diverse vormen van 

onderwijs, volgde hij de proponentsopleiding aan het Doopsgezind Seminarium, 

waarna hij als predikant de gemeenten in Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam diende. 

Hiernaast was hij docent catechetiek en rector van het Doopsgezind Seminarium. Hij 

promoveerde cum laude op een proefschrift over doperse geloofsopvoeding in de Lage 

Landen. Na zijn emeritaat bleef hij actief als onderzoeker van de doopsgezinde 

historie en daarnaast als coördinator en docent van het Vrijzinnig Leerhuis op 

Mennorode (Elspeet).  
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Aanvang alle lessen: 19:30 uur – 21:30 uur 

 

Locatie: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, Heerenveen 

 

Parkeergarage schuin tegenover; en 20 minuten wandelen vanaf 

bus/treinstation 

 

Kosten:€10,00 inclusief koffie/thee | ter plekke te voldoen 

 

 

 

De avonden kunnen doorgaan bij een minimum aantal deelnemers van 10. 
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Adressen & Contact 
 

Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ HEERENVEEN 

Info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Telefoon: 0513-623163 

* 

Chris Doude van Troostwijk, Herman Heijn, Cees J. den Heyer, Saakjen van 

Hoorn-Dantuma en Alfred R. van Wijk, via Pieter Post 

* 

Johannes van der Meer, 
Ljouwerterdyk 5, 8491 GA Akkrum 

Tel. 0566-650023 
Email: jvdm@wxs.nl 

 

* 
 

Gabriël Vriens 
Pollemaplein 2, 8802 RS Franeker 

Tel. 0517-394696. Mobiel: 06-46341879 
Email: gamvriens@kpnmail.nl 

 
* 
 

Pieter Post, coördinator 
Tormentil 58, 8445 RG Heerenveen 

Tel. 0513-785542 
Email: pbpost1958@gmail.com 
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