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Wie deelneemt weer waarom 

 

In de beide vorige seizoenen kwamen deelnemers van buiten Friesland. 
Daardoor is de horizon meer opengetrokken. Het Dopers Leerhuis in Fryslân 
heet met ingang van het seizoen 2019-2020 dan  ook ‘Dopers Leerhuis in het 
Noorden’. Onder het mom van de verlangde samenwerking in de noordelijke 
provincies, biedt het Leerhuis dit programma dan ook aan. 

Met veel plezier kan er op het vorige seizoen worden teruggekeken: er nam 
een 40-tal belangstellenden aan deel. Dat bemoedigt en stemt vrolijk. Het 
Dopers Leerhuis wil voorzien in lesprogramma’s die voor zowel 
gemeenteleden (van alle gezindten), 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 springt er een blok met name uit. Naar aanleiding van 
de Nashville-verklaring in het begin van 2019 is er een viertal 
bijeenkomsten over (trans)gender. Deze verklaring zorgde binnen de meer 
vrijzinnige kerken voor nogal wat verontwaardiging wegens de 
veroordelende inhoud ten aanzien van LHBTIQ-ers (=lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse en queers). En niet 
minder in de maatschappij. Vrijwel gelijktijdig met ‘Nashville’, maar 
onafhankelijk van elkaar, ondertekende de Verenigde Doopsgezinde 
Heerenveen en Tjalleberd samen 40 andere maatschappelijke organisaties, 
een Intentieverklaring van de burgerlijke gemeente Heerenveen waarin zij 
toezeggen mee te werken aan de ontwikkeling van een veilige 
Regenbooggemeente. Dit aanbod wil een antwoord zijn op die 
Intentieverklaring, dat in feite raakt aan iedereen die begaan is met het 
doen van gerechtigheid. Wij hebben boeiende docenten en deskundigen 
gevraagd om hieraan mee te werken: Renze P. Yetsenga, Chris Doude van 
Troostwijk, Johannes van der Meer en Jolanda Molenaar. 

In het blokje over doopsgezinde geschiedenis vertelt  Alpita de Jong 
(Leiden) over haar recentelijk verschenen biografie over de bekende 
doopsgezinde Friese dominee en schrijver Joost Hiddes Halbertsma. En Cor 
Trompetter  (Wolvega) is gaan duiken in de geschiedenis van de 
doopsgezinden in Friesland.  

Gabriël Vriens raakt niet uitgepraat over kunst en kerkgeschiedenis. 
Vandaar dat ook hij deze keer weer bereid is Het Kerstkind en de Lijdende 
Christus in de kunst voor het voetlicht te brengen. 
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Uit een evaluatie van beroepskrachten werkzaam in de gemeenten kwam 
naar voren dat het samen leren belangrijk is. In het nieuwe seizoen is het 
thema Jongeren. Predikant Geert Brüsewitz deed in zijn studieverlof 
onderzoek naar de vraag ‘Wat geloven jongeren?’ En Paul Steenbergen, 
socioloog/maatschappelijk werker, en werkzaam in de Jeugdzorg, 
constateert dat jongeren een leidend perspectief missen. Zijn inleiding is 
getiteld: ‘Zorgen over en zorgen voor de jeugd’. 

Tenslotte is er opnieuw een aanbod om te leren preken. Er is behoefte 
ontstaan om met zijn allen een nieuwe preek te maken volgens een daartoe 
geëigende methode. Maar we willen ook stil staan bij de vraag wat de 
plaats van de preek is in onze tijd, waarin de traditionele kerken leger 
stromen, en nieuwe bewegingen ontstaan. 

Aan de bijeenkomsten op de zaterdagochtenden gaat een kort 
meditatiemoment vooraf. U ziet dat in het overzicht. 

Verder mag u 9 mei 2020 noteren voor een Excursiedag. De bestemming 
moet nog worden ingevuld. 

De kosten bedragen €8,00 per persoon per keer, ter plekke te voldoen. Voor 
het onderdeel voor de beroepskrachten is dat €10,00 per persoon. Voor de 
cursus Methodisch leren Preken kunnen nog extra kopieerkosten berekend 
worden. 

Bereikbaarheid. De bijeenkomsten  vinden plaats in de Menniste 
Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ Heerenveen. Dit 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 2019  

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 daarbij aan, aan welk(e) 

blokje(s) u deel wilt nemen?  

 

 

Wij hopen op een plezierig en leerzaam seizoen – Johannes van der Meer en 

Pieter Post, zomer 2019 

Alle foto’s zijn met toestemming opgenomen 
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Overzicht Leerhuisprogramma 
 
 
Zaterdag 21 september  09:45-12:00 uur 
09:45   kort meditatief moment 
10:00  Gender in de doopsgezinde theologie   

Renze P. Yetsenga 
 

Zaterdag 5 oktober   09:45-12:00 uur 
09:45   kort meditatief moment 
10:00  ‘Nashville’ in de cultuurfilosofie 

Chris Doude van Troostwijk 
 

Zaterdag 2 november 09:45-12:00 uur 
09:45   kort meditatief moment 
10:00 uur Gender in het Oude en Nieuwe Testament 

Johannes van der Meer 
 
Zaterdag 23 november  09:45-12:00 uur  
09:45   kort meditatief moment 
10:00 ‘Transgender’ – een levensverhaal  

Jolanda Molenaar 
 
 
Zaterdag 7 december  09:45-12:00 uur  
09:45     kort meditatief moment 
10:00     Het Kerstkind in de kunst  

Gabriël Vriens 
 
Zaterdag 18 januari 2020 09:45-12:00 uur 
09:45    kort meditatief moment 
10:00     Doopsgezinden in Friesland 
     Cor Trompetter 
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Zaterdag 8 februari  09:45-12:00 uur  
09:45 kort meditatief moment  
10:00 De Friese Joost Halbertsma. Triomfen en 

tragedies van een uitmiddelpuntig man 
Alpita de Jong 
 

Zaterdag 7 maart  09:45-12:00 uur   
09:45    kort meditatief moment 
10:00     Het lijden van Christus in de kunst 
     Gabriël Vriens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Special voor beroepskrachten in de gemeente 
 
‘Gesprekken met jongeren, geloven morgen’ | Geert Brüsewitz 
Dinsdag 29 oktober 2019 
19:30-21:00 uur 
 
‘Zorgen over, en voor de jeugd’ | Paul Steenbergen 
Donderdag 14 november 
19:30-21:00 uur 
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Methodisch Leren Preken 
docent Pieter Post 

 
Een preek maken: hoe doe ik dat? 

 
Woensdag 
15 januari 2020  19:45-21:30 uur 
19:45   korte meditatie door een cursist   
20:00   De plaats van de preek in onze tijd 
 
Dinsdag 
11 februari   19:45-21:30 uur 
19:45   korte meditatie door een cursist    
20:00   Kijken naar de tekst  
 
 
Woensdag 
18 maart    19:45-21:30 uur 
19:45   korte meditatie door een cursist    
20:00   Wat ontdek ik achter de tekst? 
 
 
Woensdag 
1 april    19:45-21:30 uur 
19:45   korte meditatie door een cursist    

20:00   Wat wil de tekst dat we moeten weten? 
 

 
In deze lessen krijgen de cursisten achtergrondinformatie over de 

bijbelse tekst, maken ze thuis opdrachten, en krijgen zij commentaar en 
tips terug van de docent. 
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Docenten stellen zich voor 
 

Renze Pieter Yetsenga (1944) was achttien jaar 
doopsgezind predikant in Groningen; daarvoor in 
Broek op Langedijk-Nieuwe Niedorp-Twisk en 
Holwerd-Hallum. Consulent voor de Federatie 
Doopsgezind-Gereformeerd Ameland. Oprichter 
van het Bonhoeffer Werk- en Studiegezelschap 
Nederland. Hij is nog regelmatig gastpredikant. 

Afgestudeerd in de opleiding Contextueel 
Pastoraat en in 2014 uitgezonden naar Zuid-
Afrika om met andere collega’s het 
verzoeningsproces sinds de apartheid nieuwe 

impulsen te geven.  

Was lid van de Werkgroep Relatie Hetero-Homo-Bi-enz. en leidde workshops 
met dit thema op Doopsgezinde Wereld- en Europese congressen. Uit dien 
hoofde is Renze Yetsenga gevraagd om vanuit doopsgezinde optiek ons in te 
wijden in de problematiek van gender en seksuele gerichtheid. 

 
 

Theoloog, filosoof en theaterwetenschapper 
Chris Doude van Troostwijk (1962) is voor drie 
jaar gastprofessor Vrijzinnige Theologie aan het 
Doopsgezind Seminarium, daarin ondersteund 
door Iris Speckmann. Hij werkt in die periode 
aan een Handlexicon voor vrijzinnig geloven en 
denken en aan een onderzoek onder de titel 
"Solidaire onwetendheid - hoe het Geheim 
vrijzinnigen verbindt". Naast onderwijs en 

nascholing aan de VU, organiseert hij studiedagen en reist hij door het land 
om lezingen te geven in doopsgezinde en vrijzinnige gemeenten. 

Voor de tweede maal is hij te gast in het Dopers Leerhuis. Deze keer gaat 
hij in op de vraag, vanuit welk perspectief we de verontwaardiging over, en 
de bevestiging van de Nashville-verklaring die aan het begin van dit jaar in 
ons land ontstond, het beste kunnen zien. En hoe dit deel uitmaakt van een 
veel groter verschijnsel dat populisme heet. 
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Johannes van der Meer (1952) studeerde theologie in 

Amsterdam, Berlijn en Jeruzalem. Hij was 

doopsgezind predikant in onder meer Edam, 

Nijmegen en Amsterdam. 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.  

 

In het Leerhuis neemt hij ons in het licht van de genderproblematiek mee 

naar de vraag of het Oude en het Nieuwe Testament wel iets zeggen over 

‘gender’. En hoe kan je de Bijbel met Queer–ogen lezen? (=queer wordt wel 

omschreven als een type mens dat er niet van houdt om te denken volgens 

de hokjesgeest). 

 

 

Jolanda Molenaar (1954) woont in 

Steenwijk en is lid van de Doopsgezinde 

Gemeente Steenwijk. Ze studeert 

theologie en is gastvoorganger in 

Doopsgezinde en PKN kerken. Na haar 

studie wil ze aan de slag als gemeente- 

en transgenderpastor. Ze zet zich nu al 

op allerlei plekken in de maatschappij in 

voor de verbetering van de acceptatie 

van gelovige transgenders in geloofsgemeenschappen, o.a. door mede 

leiding te geven aan de gespreksgroep ‘Transgender en Geloof” van de 

patiëntenorganisatie Transvisie en het geven van voorlichting.  

Jolanda leverde redactionele en inhoudelijke bijdragen voor een boek dat 

een handreiking wil zijn voor gelovige transgender personen, hun naasten 

en werkers in de kerk dat 23 juni is verschenen met de titel Wondermooi, 

zoals U mij hebt gemaakt (Kok/Boekencentrum 2019). Haar levensmotto is: 

“Je kunt het leven slechts vieren wanneer je het als een geschenk 

aanvaardt”. Want wie je ook bent, in welk lichaam je ook geboren bent, 

welke identiteit je ook hebt, je bent een geschenk van God. Je mag leren 

ontdekken dat het leven, jouw leven, een geschenk is en dat je je elke dag 

mag laten verrassen door wat het leven in petto heeft. (foto: ds. Albert 

Klok) 
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Gabriël Vriens is werkzaam bij de provincie 

Fryslân op het gebied van natuurbescherming en 

gebiedsontwikkeling. Daarnaast verzorgt hij op 

aanstekelijke wijze in Friesland lezingen en 

cursussen op het gebied van Kunst, Architectuur, 

Christelijke kunst en Friese onderwerpen als 

kerken, boerderijen, stinsen en states of het 

Friese landschap. Dit seizoen laat hij ons 

kennismaken met Het Kerstkind en Het lijden van 

Christus in de kunst. 

 

Tijdens de eerste lezing zullen we kijken naar beroemde en minder 

bekende schilderijen, waardoor we de geboorte van het kind Jezus vanuit 

allerlei facetten bekijken. Het blijft altijd bijzonder om te kijken met de 

vraag wat de maker of opdrachtgever ermee wilde uitdrukken. Wat zijn de 

ingrediënten van een schilderij en wat is de onderliggende boodschap?  

Pas in de late middeleeuwen, na ca. 1200, komt de lijdende Christus meer 

in beeld – tot 1200 stond veel meer zijn overwinning op de dood centraal; 

een opmerkelijke draai. Een lichaam vol bloed en de kruisigingswonden in 

zijn handen en voeten brengen zijn pijnlijke offer meer in beeld. Zo wordt 

Christus afgebeeld als de Man van Smarten, en de Piëta, Maria met haar 

gestorven zoon op de knieën, ontstaat dan als kunstuiting. Blijkbaar was er 

in die tijd meer behoefte aan dit beeld als steun voor het lijden van de 

gelovigen zelf.  

 

Historicus en wethouder Cor 

Trompetter  zal in vogelvlucht de 

geschiedenis van de doopsgezinden in 

Friesland tot aan ongeveer 1850 de 

revue laten passeren. Uitgangspunt is 

dat deze geschiedenis in een brede 

context geplaatst moet worden. Dit 

betekent dat naast de interne geschiedenis van de doopsgezinden beweging 

ook de intellectuele, politieke en sociaal economische ontwikkelingen aan  

de orde zullen komen: van een vervolgde minderheid in een vijandige 
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omgeving in de zestiende eeuw tot gewaardeerde leden van de samenleving 

in het midden van de negentiende eeuw met een onevenredig grote invloed 

in de diverse bestuurslagen. 

In het laatste deel hoopt hij wat meer te kunnen vertellen over zijn recente 

onderzoek naar doopsgezinden in de voormalige grietenij Utingeradeel 

(Oldeboorn, Akkrum), waar tot aan het midden van de negentiende eeuw 

bijna de helft van de bevolking doopsgezind was. (foto: 

Internet|Leeuwarder Courant) 

 

Alpita de Jong (1962) is letterkundige 

en cultuurhistoricus. Haar 

kennismaking met de eigenzinnige 

Friese schrijver en doperse dominee 

Joost Halbertsma (1789-1869) in 2001 

was beslissend: het onderwerp liet 

haar niet meer los. In 2018 verscheen 

haar vuistdikke biografie Joost 

Halbertsma. Triomfen en tragedies 

van een uitmiddelpuntig man.  

Op 8 februari zal ze in een paar beeldende scènes een indruk geven van zijn 

leven en werk, en de tijd waarin hij schreef. Zo heeft Halbertsma als 

student aan het Amsterdams seminarie Napoleon door de Kalverstraat zien 

rijden en leidde hij als dominee van de doopsgezinden in Deventer  eens 

een dienst in de open lucht vanaf een preekstoel van plaggen.  

Halbertsma droeg zijn doperse beginselen ook uit als schrijver. Hij was 

kritisch en scherp als het ging om misstanden in kerk en samenleving maar 

had ook begrip voor het menselijke tekort en had gevoel voor humor. Met 

een komisch Fries verhaal, een kinderprent, een lezing over de stad Parijs 

of een geleerde verhandeling over paaseieren wist Halbertsma de 

gemoederen aardig in beweging te krijgen.  
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Pieter Post (1958) studeerde theologie in Amsterdam, en 

promoveerde aan de Vrije Universiteit, alwaar hij een 

enkel jaren docent was aan het Doopsgezind 

Seminarium/VU. Hij werkte als predikant in verscheidene 

doopsgezinde gemeenten, en sinds 2016 is hij verbonden 

aan de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd. Daarnaast gaf hij les aan de onlangs opgeheven 

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 Nederlandse 

maatschappij van de 19e en 20ste eeuw’, in 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. (foto: selfie) 
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Special voor Beroepskrachten  

werkzaam in (doopsgezinde) gemeenten 
 

Gesprekken met jongeren, geloven 

morgen | Geert Brüsewitz 
 

Op zoek naar gestalten van geloof en zingeving voor 
morgen was ik in mijn functie van doopsgezind 
predikant in de afgelopen tijd veel met jongeren in 
gesprek. Terugkijkend werd mij helder  hoe deze 
gesprekken  op een bepaalde manier samenkwamen en zin kregen. Het 
heeft met Iona te maken, met Nijkleaster en het Doopsgezind 
Broederschaphuis Schoorl, en in zekere zin ook Taizé.  

In de doopsgezinde geschiedenis zie ik duidelijk lijnen lopen van voor de 
reformatie naar nu. De reformatie krijgt vaak een heel losgetrild belang, 
terwijl de ontwikkelingen van het opkomend humanisme, de behoefte om 
geloof te leven, ook voor niet religieuzen al eerder beginnen en een meer 
wezenlijke scheiding betekenen met het leven daarvoor. Er ligt een 
duidelijk verband tussen het ontstaan van gemeenschappen levend naar 
nieuwtestamentisch ideaal zoals de dopers zichzelf verstonden met deze 
laat middeleeuwse spiritualiteit, ontstaan in de tijd waarin een nieuwe 
wereld zich aandiende in doen en denken.  

Bij jongeren is belangstelling voor dit zinvol samenleven, met voeding voor 
de geest, maar ook met de diaconale belofte van een andere wereld die 
mogelijk is, met daarbij de zegeningen van vormen van convivialiteit. Maar 
deze interesse voor het (monastieke) samenleven als alternatief, is voor de 
meesten niet een soort eenmalige keuze, maar iets binnen handbereik, dat 
het dagelijks leven verfijnt en zin geeft. Daarmee is het een vrijplaats 
naast het gewone leven. Je kunt er even heen, dat bepaalt dan weer wie je 
bent. En dat, ze begrijpen het in Taizé ook, is een meer Keltisch 
monastieke traditie. Het klooster niet in afzondering maar dichtbij, als 
spiritueel middelpunt en ijkpunt. Een vorm van leven waar je tijdelijk voor 
kunt kiezen, net als voor de totale afzondering.  

Zulke plekken dichtbij ons gewone leven, anders, meer spiritueel, diaconaal 
en pastoraal, zijn zinvol te ontwikkelen. Onderzoek kan zijn hoe de 
verhouding tot het gewone is, wat de beste appeal en ondersteuning geeft 
voor het persoonlijke leven in deze gefragmentariseerde wereld.  
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Kortom ik neem waar wat al gevonden is. Maar misschien helpt het als meer 
mensen in deze richting denken. Het ligt in het verlengde van de gedachten 
die leiden tot Broederschapshuizen vanuit een Engelse inspiratie, ook hier 
in Nederland. Idealen aan het begin van de 20e eeuw, bij George McCloud in 
Schotland, maar ook bijvoorbeeld bij O.T. Hylkema en Kees Boeke hier. Met 
u wil ik dit terrein verder verkennen. (foto: Internet) 

Ds. Geert J. Brüsewitz (1957) is predikant in de doopsgezinde gemeente Groningen 

(2004). Vanaf 1985 diende hij de combinatie Veenwouden-Zwaagwesteinde-Buitenpost; 

‘s –Gravenhage; com. Doetinchem-Winterswijk-Zutphen. 

 

Zorgen over, en voor de jeugd | Paul Steenbergen 

In de kerken komen pastores gezinnen met problemen tegen. Welk wenkend 

perspectief bieden we in de huidige samenleving aan de jeugd? Moet 

iedereen voor zichzelf bepalen wat waardevol is in het leven? Of kiezen we 

voor het principe van Ubuntu:  ‘It needs a village to raise a child’? Met 

andere woorden: geloven we dat het anders kan? Na 

bijna 40 jaar jeugdhulpverlening vraag ik me af of we 

wel op het goede pad zitten. De aandacht voor de 

jeugdhulp is sterk verzakelijkt door de 

decentralisatie naar de gemeenten, aanbestedingen 

en marktwerking. Maar komen kinderen en gezinnen 

daarmee werkelijk uit de problemen? Aan de hand 

van enkele voorbeelden wil ik aantonen dat door 

meer aandacht voor zingevingsvragen, kinderen en 

ouders in staat zijn om als gezin meer harmonieus samen te leven. 

Paul M. Steenbergen, msc (1957) werkt voor jeugd- en opvoedhulp Enver als 

gebiedsmanager in de regio Rotterdam. Hij is zowel socioloog als maatschappelijk 

werker. Hij is vriend van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en 

Tjalleberd. 
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Aanvang alle lessen: 19:30 uur – 21:00 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 
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Adressen & Contact 

 

Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ HEERENVEEN 

Info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

Telefoon: 0513-623163 

* 

Renze P. Yetsenga, Chris Doude van Troostwijk, Jolanda Molenaar, Geert 

Brüsewitz, Alpita de Jong, Paul Steenbergen 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 

mailto:Info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
mailto:jvdm@wxs.nl
mailto:gamvriens@kpnmail.nl
mailto:pbpost1958@gmail.com

