
1 
 

Vrede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdrage boekje € 2,00 
 

Activiteitengids seizoen 2022-2023 | Verenigde Doopsgezinde 
Gemeente Heerenveen en Tjalleberd 

 
 



2 
 

Vrede 
Kunst, zang, concert, sociale thematiek en wandelen, dat 

heeft alles met vrede te maken. We treden uit onze 

dagelijkse beslommeringen en stappen in een wereld die ons 

ontspant. Soms gedachteloos, soms bezinnend. 

Vrede is niet zonder reden de titel van dit nieuwe 

seizoenboekje van de activiteitencommissie van de 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd. 

Wie zal niet denken aan de verschrikkingen in Oost-Europa? 

En hoe waardevol is het dat je in vrede mag leven? Want 

niets blijkt vanzelfsprekend te zijn. En dat is precies de 

achterliggende gedachte achter het programma dat voor u 

ligt. 

Mensen hebben een talent gekregen, en maken gebruik van 

hun gave om anderen in hun inspiratie en motivatie mee te 

nemen. Dat is een belangrijk geloofsmotief van het leven 

vieren, dat wij samen leven en samen werken. 

Daarom is het belangrijk dat er een activiteitencommissie is. 

Deze zorgt er voor dat het leven van verschillende kanten 

gevierd kan worden. Het draagt bij aan vrede. 

Tot slot wijzen wij u er op dat de toegangsprijzen kunnen 

verschillen. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen. 

Activiteitencommissie: Lineke Nielsen, Jacomien van Dam, Johan G. Koers, 
Lykele Buwalda, Jan Koers en Pieter Post (tekst en redactie) 
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UITAGENDA 2022-2023 

Evenementen in de Menniste Wurkpleats en in de doopsgezinde kerk 
Ingang: Kerkstraat 36, Heerenveen; telefoon 0513-623163 

Email: info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Foto voorkant Pieter Post, kunstenaar Banksy 
 
 

 

14 september 2022  | Schilderkunst Pieter Torensma, 4  

28 september 2022  | Najaarswandeling Franeker/Kerk, 5 

11 oktober 2022 | Lezing Eenzaamheid, 6 

14 oktober 2022  | Gerrit Breteler, 7 

15 november 2022  | Lezing Laaggeletterdheid, 8 

4 december 2022 | Toneel Ontmoeting met gevolgen, 9 

23 december 2022  | Kerstconcert Jan de Roas Sjongers, 10 

27 december 2022  | Kerstwandeling bij de Kiekenberg, 11 

17 januari 2023   | Lezing Armoede en geldzorgen, 12 

12 februari 2023  | Orgelconcert Jochem Schuurman, 13  

22 maart 2023  | Voorjaarswandeling Katlijk, Mildam, 14 

2 april 2023  | Concert Compagnons Consort, 15 

25 april 2023  | Chagall, Meesterwerk in glas, 16 

28 juni 2023   | Wandeling IJlst, 17 

 

 

Samen eten doorheen het hele jaar, 18 

Vaste activiteiten, 19 

 

 

 

Mogen wij als bijdrage aan de drukkosten voor dit boekje €2,00 van u 
ontvangen? 

mailto:info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
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Woensdag 14 september 2022 | Schilderkunst Pieter Torensma  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eeuwige Natuur, verzorgd door kunstenaar Pieter D. Torensma 

(fotocollectie) 

Aanvang:  19:30 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie: Pieter Post, 0513-785542 /pbpost1958@gmail.com 
 
De Friese kunstenaar Pieter D. Torensma werkt al zo’n 20 jaar aan 
zijn ‘Magnum Opus’: een serie schilderijen getiteld de Iconen voor 
Geometer. Met deze serie bewijst hij de eer aan de geometrische 
wetmatigheden in de natuur. Pieter is gegrepen door de diversiteit 
aan patronen en maatverhoudingen (de gulden snede). Deze tekenen 
zich niet alleen af in het klein - in radiolaria, (sneeuw)kristallen en 
plantenvormen - maar ook in het groot zoals de banen die de 
planeten trekken om de zon. Daarbij komt ook de geometrie van het 
bijenvolk aan de orde. Dit wordt wel benoemd (‘Heilige Geometrie’).  
 
De kunstenaar neemt u verhalend mee op avontuur. Een boeiende 
ontdekkingstocht waarbij hij deze getalsmatige patronen en 
maatverhoudingen toont. De lezing geeft een algemeen overzicht van 
zijn oeuvre waarin zijn levensgevoel, inspiratie en thematiek worden 
belicht. Boeken met zijn schilderijen en ansichtkaarten zijn 
verkrijgbaar. Er wordt ook een aantal Giclée’s van zijn werk 
tentoongesteld. Voor informatie, zie: www.pietertorensma.nl 
 

mailto:pbpost1958@gmail.com


5 
 

Woensdag 28 september 2022 | in 
beweging 
 
 
 

Stadswandeling door Franeker 
 
 
Duur:    Ca. 2 uur 
Aanvang:    10:00 uur 
Start:    09:15 uur Menniste Wurkpleats 
Meerijden?   Kan geregeld worden 
Opgave/informatie:  Johan G. Koers, 0513-636333; email 
jgkoers@telfort.nl 
Foto internet, voormalige doopsgezinde schuilkerk 

 
De oude universiteitsstad kent een grote verscheidenheid aan 
belangwekkende monumenten, zoals het stadhuis uit 1591-1594. 
Maar ook het midden vijftiende-eeuwse Martenahuis en het 
Camminghahuis uit dezelfde periode zijn een sieraard voor de 
monumentale binnenstad. Zo herinneren bovendien nog 
verscheidene professorenhuizen aan het academische verleden van 
de stad.  
 
De eveneens vijftiende-eeuwse Martinikerk behoort tot de 
belangrijkste kerkgebouwen van het noorden en kent een voor 
Friesland unieke kooromgang. Op de pijlers van koor en schip zijn 
geschilderde heiligenfiguren aangebracht. Een groot deel van de 
bolwerken van de stad is nog intact en maakt deel uit van de 
wandelroute. Uiteraard kunnen we niet om de oude zeventiende-
eeuwse schuilkerk De Mouterij van onze doperse voorouders heen. 
Dit werd in mei 2019 opnieuw geopend en in gebruik genomen als 
huurlocatie voor cultuur en religie. 
http://demouterijfraneker.ml/het-verhaal/  
Na deze rondwandeling is er gelegenheid voor koffie en/of lunch 
(voor eigen rekening). De naam van het restaurant wordt nog nader 
bekend gemaakt. 

mailto:jgkoers@telfort.nl
http://demouterijfraneker.ml/het-verhaal/
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Dinsdag 11 oktober 2022 | Lezing 
door Ellen Akkerman 
 
  

Eenzaamheid 

 

 
 
 
Aanvang:   20:00 uur 
Locatie:   Menniste Wurkpleats 
Toegang:   €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie:  Pieter Post, 0513-785542 / pbpost1958@gmail.com 
 

We horen steeds vaker het onderwerp eenzaamheid om ons heen. In 
het nieuws, in kranten en ook rondom ons in wijk of dorp. 1 op de 10 
Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Nog eens 1 op de 3 
Nederlanders voelt zich matig eenzaam. Eenzaamheid is je niet 
verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met 
anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je 
wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring.  
 
Eenzaamheid is van alle leeftijden. Wel komt eenzaamheid meer voor 
onder de alleroudsten. Na de leeftijd van ongeveer 75 jaar kunnen 
mensen te maken krijgen met een opeenstapeling van verschillende 
gebeurtenissen die eenzaamheid in de hand werken. Denk aan het 
overlijden van de partner of andere leeftijdsgenoten en beperkte 
mobiliteit. 
   
Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over eenzaamheid en 
wat u kunt doen als u het tegenkomt, maar ook wat u beter niet kunt 
doen. Ellen Akkerman is medewerker bij Caleidoscoop Welzijnswerk. 
(foto Caleidoscoop) 

mailto:pbpost1958@gmail.com
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Vrijdag 14 oktober 2022 | 
Zang en muziek 
 

Gerrit Breteler  
met achter de piano  
Peter van der Zwaag 
 
 
 
 
 
Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen 
Toegang:  €15,00 inclusief 1 consumptie 
Opgave:  Tot 10 oktober bij Johan G. Koers, 0513-636333 / 
jgkoers@telfort.nl 
 
 
 
Wie kent hem niet, de troubadour en schilder Gerrit Breteler? Met 
zijn karakteristieke stemgeluid heeft hij in de loop van de jaren vele 
liefhebbers van het Friese lied geboeid en ontroerd. Hij bezigt het 
Friese landschap, in zijn teksten is hij vaak kritisch, en als het gaat om 
de bedreiging en teloorgang van ons landschap houdt hij de 
maatschappij een spiegel voor.  
 
Hij hoopt zijn opwachting te maken in de Heerenveense Vermaning 
en zijn publiek te trakteren op een keur van luisterliedjes, die diep 
geworteld zijn in de Friese cultuur. Een avond, om meteen te noteren 
in uw agenda. 
 
 
 
 
 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Dinsdag 15 november 2022 | lezing door 
Nynke Benedictus 
 
 

Laaggeletterdheid 
 
 
 
 

 
 
 
Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie:  Pieter Post, 0513-785542 / pbpost1958@gmail.com 
 
Laaggeletterdheid, armoede, eenzaamheid gaan hand in hand. Bij 
laaggeletterdheid heb je moeite met lezen, schrijven, rekenen en 
digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid is een onderschat 
probleem. Wij zijn erg talig ingericht. Veel gaat via de computer, er 
moeten formulieren gedownload worden en er wordt er gestuurd op 
eigen regie.  Als dit lastig is dan heb je moeite om mee te kunnen 
doen en om je staande te houden in deze maatschappij, ook 
financieel. Daarnaast is de schaamte vaak groot. Want wij vinden het 
toch vanzelfsprekend dat iedereen dit kan? Niets is minder waar. 1 
op de 6 volwassenen heeft hier moeite mee. 
 
Laat u verrassen. Nynke Benedictus neemt u mee in de wereld van 
laaggeletterden. In deze avond leert u hoe u dit kunt herkennen, hoe 
u dit bespreekbaar kunt maken en wat u er aan kunt doen. 
  
 
 
 
 

mailto:pbpost1958@gmail.com
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Zondag 4 december 2022 | 
Toneelstuk Korneel Roosma 
 
 

Ontmoeting met gevolgen 
 
 
Een toneelstuk over twee 
vrouwen die via de familie aan 
elkaar verbonden zijn Wie kan 
zeggen waar onze wegen 
samenkomen, alleen de tijd kan 
dat Vaak bepalen ‘toevallige ontmoetingen’ het leven. 
 
Aanvang:  14:30 uur 
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen  
Toegang:  €7,50 inclusief 1 consumptie 
Opgave:  Jacomien van Dam, mobiel: 06-23307330; email: 

jacomienvandam@hotmail.com 
 
De vrouw van de Friese uitgetreden pastoor Menno Simons (1496-
1561) heette Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij is tot dusver op de 
achtergrond gebleven. Wij vinden het tijd om daar - na al die eeuwen 
- verandering in te brengen. Haar verre achter-, achter- , 
achterkleindochter Geerte de Vries heeft Geertruydt aangespoord 
om haar kant van de doperse geschiedenis te vertellen. Zij heeft ons 
immers vast wel het een en ander te zeggen, en misschien geeft ze 
ons ook ideeën voor deze tijd om over na te denken.  
 
Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere 
ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote 
gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, 
het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken beide vrouwen 
terug op die keuze. 
 
 

mailto:jacomienvandam@hotmail.com
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Vrijdag 23 december 
2022| 
Kerstconcert  
 
 

Jan de Roas Sjongers 
 
 
 
 

Aanvang:  20:00 uur 
Waar?  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang: € 7,50, inclusief 1 consumptie 
 
Het belooft weer een bijzonder en verrassend optreden te worden. 
De Jan de Roas Sjongers in 1996 in Nieuwehorne opgericht, is 
vernoemd naar de bekende en markante Friese straatzanger Jan de 
Roos. Dit voorjaar werd het (verlate) 25-jarig bestaan gevierd. Het 
mannenkoor staat al meer dan vijftien jaar onder leiding van een 
vrouwelijke dirigent, tekstschrijver en componist Sitta Bosman.  

Het koor zingt genres uit vele landen: talrijke wereldse liederen met 
een volksaardig karakter worden in wel acht talen gezongen, 
waaronder het Fries. Met dit bijzondere repertoire onderscheiden de 
Jan de Roas Sjongers zich van veel andere mannenkoren. Vandaar de 
slogan: Jan de Roas Sjongers, ‘Weer eens wat anders / werris wat 
oars’. 

De Jan de Roas Sjongers treden op in serviceflats, verpleeg- en 

verzorgingshuizen en in kerktheaters. Op de 4 mei-herdenking 2022 

zong het koor in de doopsgezinde kerk in Heerenveen.  

Toepasselijk, uitgebreid en verrassend is het repertoire dat het koor 

in een kerstconcert te berde brengt in de doopsgezinde kerk.  

Voor wie al vast een voorproefje wil nemen, ook voor kerst: 

beluisteren kan via de website www.janderoassjongers.nl (Link: ‘wat 

doen wij’). 

http://www.janderoassjongers.nl/
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Maandag 27 december 
2022 | in beweging 
 

Kerstwandeling bij 
de Kiekenberg 
 
 
 
 
 

Foto: Internet 

 
Duur:     Ca. 1 uur 
Aanvang en kosten:   14.00 uur, gratis 
Start:     Vanaf de klokkenstoel Schoterlandseweg 
Meerijden?    Kan geregeld worden 
Informatie en opgave:   Johan G. Koers, 0513-636333; e-mail: 
jgkoers@telfort.nl; of Jan Koers, 06-51016275; e-mail: 
j.koers46@upcmail. 
 
 
Ook aan het einde van dit jaar kan er weer worden gewandeld in en 
rond Oudehorne. De wandeling vindt plaats op maandag 27 
december en staat onder leiding van Johan G. Koers en Jan Koers. De 
start is bij de klokkenstoel aan de Schoterlandseweg, zoals bekend 
een halve kilometer buiten de bebouwde kom van Oudehorne. De 
wandeling gaat door de fraaie beboste omgeving van het dorp en 
voert ons langs de historische Kiekenberg. Na afloop eten we snert in 
dorpshuis de Kiekenhof in Nieuwehorne (voor eigen rekening). 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Dinsdag 17 januari 2023 | Lezing Nynke 
Benedictus 
 
 

Armoede en geldzorgen 
 
 

 
 
 
 
Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie:  Pieter Post, 0513-785542 / pbpost1958@gmail.com 
 
Kinderen en jongeren die in armoede leven hebben meer lichamelijke 
en psychische klachten dan hun meer welvarende leeftijdgenoten. 
Ook hebben zij vaker overgewicht, voelen ze zich minder gelukkig, 
hebben ze vaker hechtingsproblemen met hun ouders en zijn ze 
negatiever over hun leven en toekomst. Volwassenen die leven met 
geldzorgen, schulden of armoede hebben vaker chronische stress, 
een ongezonde leefstijl of chronische ziekten zoals diabetes en hart- 
en vaatziekten.  Ook psychsociale problemen of opvoedproblemen 
komen vaker voor. Deze volwassenen zijn vaak minder gelukkig en 
minder goed in staat om beslissingen te nemen op lange termijn. 
 
Wat kunnen we hieraan doen en wat zijn de mogelijkheden voor 
ondersteuning in de gemeente Heerenveen? 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pbpost1958@gmail.com
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Zondag 12 februari 2023 | Orgelconcert Jochem Schuurman 

Foto internet 

 
Aanvang:   15:30 uur 
Locatie:   Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:   € 7,50 incl. 1 consumptie 
Informatie:  Johan G. Koers, 0513-636333 / jgkoers@telfort.nl 
 
Jochem Schuurman (1989) behoort inmiddels tot de grote 
Nederlandse organisten van de jongere generatie. Hij studeerde bij 
Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium 
te Groningen. Aansluitend studeerde hij nog enige tijd bij onder 
andere Leo van Doeselaar aan de Universität der dastellende Künste 
in Berlijn. Hij was prijswinnaar bij verscheidene internationale 
concoursen, zoals het Internationale César Franck Concours in 
Haarlem en het Dietrich Buxtehude Wettbewerb in Lübeck en 
Hamburg.Jochem Schuurman begon zijn orgelstudie bij Johan 
G.Koers, die hem sedert 2016 coacht. Hij heeft inmiddels 
geconcerteerd op vrijwel alle belangrijke locaties in ons land. 
Concerten brachten hem onder andere naar Haarlem (Grote-of Sint 
Bavokerk en Kathedrale Basiliek van Sint Bavo), Amsterdam 
(Concertgebouw en Orgelpark), Utrecht (Domkerk), Nijmegen (Grote- 
of Sint Stevenskerk), Kampen (Bovenkerk), Leeuwarden (Grote-of 
Jacobijnerkerk) en Groningen (Martinikerk en Der Aakerk). 
 
Jochem Schuurman is titulair-organist van het monumentale orgel 
van de Martinikerk te Franeker. 
 
 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Woensdag 22 maart 2023 
| Voorjaarswandeling 
 
 

 

Katlijk en Mildam 

 
 

Foto internet 

 
Vertrek:   09:45 uur Menniste Wurkpleats 
Wandeling:  10:00 uur vanaf het parkeerterrein op de hoek van 

de Weversbuurt/Kerkelaan te Katlijk. 
Opgave bij  Jan Koers: j.koers46@upcmail.nl, tel.nr. 06-51016275 

of bij Johan G. Koers jgkoers@telfort.nl, tel.nr. 0513- 
636333. 

 
 
We hopen te gaan wandelen in de bossen bij Katlijk en Mildam. Een 
prachtig natuurgebied, dat bij velen onbekend is. Een zeer 
afwisselend terrein met onvermoede doorkijkjes en slingerende 
paden. We wandelen ook rond de laatmiddeleeuwse dorpskerk van 
Katlijk.  
 
Na afloop kan er koffie gedronken worden/ geluncht bij 
restaurant  Hof van de Koning in Heerenveen/Oranjewoud (voor 
eigen rekening). 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.koers46@upcmail.nl
http://tel.nr/
mailto:jgkoers@telfort.nl
http://tel.nr/
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Zondag 2 april 2023 
| Concert 
 
 
 

Compagnons 
Consort o.l.v. Henk 

Louwrink, die ook 
de piano en het 
klavecimbel 
bespeelt.  
 
 
Aanvang:  15:30 uur 
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:  € 7,50 incl. 1 consumptie 
Opgave:  Johan G. Koers, 01513-636333; email@telfort.nl 
 
Een inmiddels vertrouwd gezelschap in de serie activiteiten van de 
doopsgezinde gemeente van Heerenveen en Tjalleberd. Ook ditmaal 
zal het Opsterlandse strijkersensemble zich laten horen met een 
programma, waarbij klinkende namen uit barok en romantiek een 
plaats zullen vinden. Bijzonder is het, dat tijdens dit concert het aan 
de doopsgezinde gemeente geschonken klavecimbel voor het eerst 
zal worden bespeeld. Dit instrument is een kopie van een door de 
Antwerpse familie Ruckers gebouwd klavecimbel uit de zeventiende 
eeuw. Een grote aanwinst, om vanaf nu beschikking te hebben over 
dit fraaie instrument.  
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Dinsdag 25 april 2023 | Chagall 

Ruud Bartlema (1944), beeldend 

kunstenaar, leraar joodse mystiek 

(foto) 

 

Meesterwerk in glas                                       
De twaalf ramen die Marc Chagall 

in het begin van de zestiger jaren 

maakte voor de  synagoge van het 

Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. 

 
Aanvang:   20:00 uur 
Locatie:   Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:   € 10,00 incl. 1 consumptie 
Opgave:   Johan G. Koers, 01513-636333; email@telfort.nl 
Informatie: Jacomien van Dam, mobiel: 06-23307330; email: 
jacomienvandam@hotmail.com 
 
De opdracht voor het maken van glasramen bij de twaalf zegeningen 

van de aartsvader Jakob, ontving Chagall van de directeur en de 

architect van het nieuwe Hadassahziekenhuis in 1959. Zelf van joodse 

afkomst, had hij een zwak voor wat er na ’48 in Israël  werd 

opgebouwd. 

Hij onderbrak z’n werkzaamheden voor de kathedraal van Metz. En 

onmiddellijk begon met de opdracht. In twee jaar voltooide hij de in 

een kubus gevormde ramen van 3.37 bij 2.50 meter. De ramen 

vormen ze het dak van de synagoge van het ziekenhuis.  

Chagall was gebonden aan het gebod om geen menselijke gestalten 

af te beelden. Hij koos daarom voor de symboliek van dieren en 

andere elementen uit de niet menselijke scheppingsgestalten, die 

voor elke stam opgetekend staan in de zegenspreuken die de 

aartsvader Jacob in Genesis 49 uitspreekt over zijn twaalf zonen. 

mailto:jacomienvandam@hotmail.com
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Woensdag 28 juni 2023 | Zomerwandeling IJlst 

 

 

Foto internet  

 
Vertrek: 09.15 uur vanaf de Menniste Wurkpleats aan de 

Kerkstraat 36 te Heerenveen  
Opgave:  j.koers@upcmail.nl, tel.nr. 06-51016275 of Johan G Koers 

jgkoers@telfort.nl, tel.nr. 0513-636333 
 
 
IJlst heeft schilderachtig centrum. Ter weerszijden van de gracht zien 
we een fraaie bebouwing, met belangrijke panden uit verschillende 
eeuwen. Schilderachtige overtuinen rond de gracht zijn hier 
sfeerbepalend. Aansluitend bezoeken we de historische 
houtzaagmolen De Rat, waarin demonstraties van het zagen van 
stammen worden gegeven. We kunnen de molen dan ook bekijken, 
terwijl hij volop in bedrijf is.  
 
Na afloop kan er voor eigen rekening koffie worden 
gedronken/geluncht in één van de vele horecagelegenheden in deze 
kleine Friese stad (wordt nog nader bekend gemaakt). 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.koers@upcmail.nl
mailto:tel.nr
mailto:jgkoers@telfort.nl
http://tel.nr/
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Lunches doorheen het jaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Internet 

 
Samen eten is een manier om elkaar te ontmoeten en plezier te 
beleven. Schuif gezellig aan. Iedereen is welkom. 
Elke tweede zondag van de maand: 11 september, 9 oktober, 13 
november, 11 december, 8 januari 2023, 21 februari, 12 maart, 9 
april (Pasen), 14 mei en 11 juni 
 
Opgave bij:  Attje van der Velde Tel. 0513-625249 | email: 

a.velde22@upcmail.nl 
Bijdrage:    5 euro 
 
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je 
zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult 
aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet 
meer dan kleding? – Mattheus 6:25 

mailto:a.velde22@upcmail.nl
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Vaste activiteiten 
Voor uur, tijd, data en andere vragen kunt u contact opnemen met onderstaande 
personen en adressen. 
 
De bibliotheek is 1x per maand op de woensdagmiddag open voor boekuitleen, gesprek en 

koffie/thee, van 14:00-16:00 uur. De exacte datum wordt in de nieuwe band vermeld. Gesloten in de 

maanden juni, juli en augustus | Broer Veenstra, 0513-627606; b.veenstra16@chello.nl 

Contact, vrouwengesprekskring komt elke tweede woensdag van de maand om 14:00 uur bijeen | 
Marjan van der Meulen, 0513-610946; gerrit.vander.meulen@chello.nl 
 

‘De Mennosjongers’, gemengd koor, elke dinsdagmiddag zingen, 14:00 uur | Baukje Ybema, 
Nieuwstraat 25-11, 8441 GC Heerenveen, telefoon 0513-625249 
 

Dopers Leerhuis in het Noorden, joden- en christendom, kunstgeschiedenis, hedendaagse cultuur, 
doopsgezinden en maatschappij, op zaterdagochtenden eens per maand van 09:45-12:00 uur. En een 
cursus leren preken en voorgaan, op een doordeweekse avond | info Pieter Post, 0513-785542; 
pbpost1958@gmail.com; www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 
Kinderdiensten zijn voorlopig stopgezet. Zodra zich weer kinderen aanmelden worden deze gezellige 
bijeenkomsten weer gestart. | Nieske Blacquiere, 0513-636226; blacquierena@hotmail.com 
 

Kleinkoor elke vrijdagavond, 19:15 uur | Johan G. Koers, 0513-636333, jgkoers@telfort.nl 
 

Pastoraal Spreekuur/Sprekûre, op afspraak op woensdagochtenden in de Menniste Wurkpleats of 
bij u thuis. Eens in de twee weken, luisterend oor, advies, koffie, van 10:00-12:00 uur. |Pieter Post, 
0513-7895542; pbpost1958@gmail.com 
 

Bijbelkring,  doet u ook eens mee aan deze inspirerende bijeenkomsten? Wij bespreken dan een 
bijbelboek | informatie Pieter Post, 0513-785542 / pbpost1958@gmail.com 
 
Broeder/vriendenkring, derde woensdagmiddag van de maand, gespreksmiddagen en lezingen, 
14:00 uur | Er is momenteel geen permanente voorzitter. Secretaris/contactpersoon is: Sjoerd 
Holtrop, tel.: 0513 65 12 22 / 0622 96 90 99, sjoerdholtrop@gmail.com. 
 

Kerkdiensten ’s zondagmorgens om 10:00 uur, eerste zondag in de maand in de Vermaning van 
Tjalleberd. Zie www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 
De gemeente wordt aangestuurd door het Klein Beraad: Marjan van der Meulen, 
voorzitter/vertegenwoordiger Pastoraal Team; Hans IJntema, boekhouder/penningmeester, een 
vacature voor het secretariaat. Pieter Post is predikant en adviseur. Email: 
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 

Viermaal per jaar is er een Groot Beraad. Klein Beraad en vertegenwoordigers van de diverse 
groepen komen dan bijeen om de gang van zaken met elkaar te delen. 
 

Zevenmaal per jaar verschijnt de nieuwe band, inspiratie- en informatieblad. De redactie bestaat 
uit Astrid Werumeus Buning en Pieter Post. Email: 
gemeenteblad@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 

Voorganger is ds. Pieter Post, 0513-785542; email pbpost1958@gmail.com 

Pastoraal werker is zr. Jantsje Huizinga, 058-2552014; email jantsje.huizinga@hetnet.nl 
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