In de

PROCESSIERUPS
Seizoen 2019-2020 | Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Heerenveen en Tjalleberd
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In de (eiken)processierups
Je krijgt er de kriebels van, je kan er zelfs wat benauwd van worden, of dieren
krijgen er blaren van op de tong. Allemaal afkomstig van die eigenaardige
eikenprocessierups. Heel Nederland is er in 2019 van in de ban. Bomen, ook voor
mijn huis, dragen wit-rode linten om aan te geven dat zo’n leger rupsen je het leven
behoorlijk kan zuur maken. Een horrorscenario.
Maar wat zijn het toch ook leuke beestjes. Ze hebben van die zachte, wollige
haartjes (toch maar niet aangeraakt); zwart/geel van kleur kruipen ze gestaag maar
dreigend als in militaire kolonnes over de takken van de eik op zoek naar voedsel.
Want dit zegt het internet erover: ‘‘s Nachts gaan ze groepsgewijs – in processie dus
– op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups’.
Wat moeten ze dan een honger hebben, dat ze helemaal vanuit het zuiden des lands
in groten getale zo met elkaar onderweg zijn. Wat is er hier te vinden wat ze daar
niet hebben? Het zijn nachtelijke wezentjes, ook al zo geheimzinnig. Als wij mensen
slapen en tijdelijk even geen controle over ons leven hebben, en dus ook niet over
deze duistere wezens, vestigen zij zich in groepsverband in de bomen voor je huis.
Angstvallig hield ik het raam van de slaapkamer maar dicht, beken ik.
Er wordt druk gespeculeerd over wat de beste bestrijdingsmethode is, want
vijanden ga je in deze wereld nu eenmaal te lijf. Kool- en pimpelmezen, maar ook
vleermuizen, en vooral sluipwespen zouden de reis van onze nachtelijke processiegangers op een eco-verantwoorde wijze frustreren, ja ze zelfs heerlijk verorberen als
zíj eenmaal op zoek zijn naar voedsel. En zo is de cirkel rond. De processierups
geniet van het eikenblad, en al het andere in het luchtruim-zwevend gedierte heeft
even hongerig ‘Eikenprocessierups’ op het menu staan.
Wij mogen de sluipwespen (naast de mezen en de vleermuizen) dus wel dankbaar
zijn, denk ik nu een paar weken later nadat op mijn verzoek de
Wespenbestrijdingsdienst een wespennest in het tuinhokje heeft vernietigd…
Zo is dit dan een inleidend stukje over de activiteiten voor het komende seizoen
2019-2020. Wat dit daarmee te maken heeft? Ik zou het echt niet weten. Behalve
dit dan misschien, dat we als geloofsgemeenschap al sinds de zestiende eeuw een
plechtige optocht (=processie) vormen door een wereld waar alles van
tegenstrijdigheden aan elkaar hangt. Waar we op zoek zijn naar voedsel voor zowel
de ziel als voor het lichaam, om te overleven. Waar wij dat voedsel dan vandaan
halen? Wel, bladert u eens rustig In de Processierups, alsof in een menukaart. En
kom wanneer u trek heeft. Want ‘hier’ hebben we wat ze ‘daar’ niet hebben.
De Activiteitencommissie Attje van der Velde, Lineke Nielsen, Johan G. Koers,
Lykele Buwalda, Jan Koers en Pieter Post (tekst en redactie).
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U I T A G E N D A 2019-2020
Evenementen in de Menniste Wurkpleats en in de doopsgezinde kerk.
Ingang:
Kerkstraat 36, Heerenveen; telefoon: 0513-623163;
Email:
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd.

18 september 2019 | Lezing Ruud Bartlema ‘Chagall’, 4
25 september 2019 | Nazomerwandeling Appelscha, 5
9 oktober 2019

| ‘Van Levensbelang’: Hospice, huisarts, dominee, 6

1 november 2019

| Concert Jan de Roassjongers, 7

27 november 2019 | Film Stellet Licht, 8
8 december 2019

| Adventsliturgie Lezen en Zingen, 9

12 december 2019

| Kerst Inn tijdens de Kerstmarkt, 10

27 december 2019

| St. Thomaswandeling Oudehorne, 11

12 februari 2020

| lezing Wim Brandsma over Lepra, 12

11 maart 2020

| Sobere maaltijd, 13

13 maart 2020

| Zang Gerrit Breteler, 15

25 maart 2020

| Sobere maaltijd (zie bladzijde 13)

15 april 2020

| Wandelen Langweer e.o. met Bartele Bokma, 16

26 april 2020

| Middagexpositie Schilderkunst en Concert, 17

27 mei 2020

| Stadswandeling in Franeker, Johan G. Koers, 19

Samen eten doorheen het hele jaar, 20
Andere activiteiten |Fietsen, lezen, gesprekken, leren, bidden, 20
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18 september 2019 | lezing
Kleuren van de ziel over de schilderkunst van Marc Chagall aan de
hand van afbeeldingen van zijn werk door theoloog, beeldend kunstenaar
en reisleider Ruud Bartlema
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Informatie:

20:00 uur
Menniste Wurkpleats
€ 5,00 inclusief 1 consumptie
Attje van der Velde, 01513-625249; email:
a.velde22@upcmail.nl

Marc Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in de Wit Russische
provinciestad Vitebsk aan van het einde van de 19e eeuw (1887) en
opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de
mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd
vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd
op hem maakten. Ook in deze tweede lezing maken we, net als in de
eerste, aan de hand van afbeeldingen van Chagall’s schilderijen een tocht
door het werk en leven van deze kunstenaar tussen 1917 en 1985.
Chagall werd bijna 98 jaar oud en werkte tot op de dag van zijn dood op
28 maart 1985 in Saint Paul de Vence in de Franse Provence. Deze tweede
lezing is ook uitstekend te volgen voor wie de eerste lezing niet
meemaakte.
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25 september 2019 | in beweging

Nazomerwandeling in Appelscha, o.l.v. Jan Koers en Johan G.
Koers
Duur:
Aanvang:
Startplaats:
Meerijden?
Opgave bij:

1,5 uur
10.00 uur
Parkeerterrein bij Sanatoriumweg, Appelscha
Kan geregeld worden
Johan G. Koers, 0513-636333; e-mail jgkoers@telfort.nl
of bij: Jan Koers, 06-51016275; e-mail
j.koers46@upcmail.nl

De eerste wandeling van het seizoen vindt op 25 september plaats in
Appelscha. Deze herfstwandeling voert de deelnemers door de fraaie
bossen van het Drents-Friese Wold. Gestart wordt vanaf de parkeerplaats
bij de Sanatoriumweg. De route is zeer gevarieerd en zal de wandelaars
langs prachtige plekken leiden zoals de Kleine Kale Duinen, een
zandverstuiving die midden in de naaldbossen ligt. De wandeling duurt
zo’n anderhalf uur. Na afloop kan er worden geluncht of koffie gedronken
in een nog nader te bepalen horecagelegenheid in Appelscha (voor eigen
rekening). Het parkeerterrein is als volgt te bereiken: komende vanaf
Oosterwolde over de N381 de afslag nemen naar Appelscha. Dan verder
over De Wester Es, die na enkele minuten rijden uitkomt op een rotonde.
Op deze rotonde direct rechtsaf slaan (de eerste afslag). Vervolgens na
zo’n honderd meter de Sanatoriumweg oversteken en de auto parkeren
op het aldaar gelegen ruime parkeerterrein.
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Foto: Internet

9 oktober 2019 | lezing met discussie

‘Van Levensbelang’. Met bijdragen van het Hospice
Heerenveen, huisarts Krista Gemmink en dominee Pieter Post
Aanvang:
Waar?
Toegang:
Informatie:

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

Wanneer het onherroepelijke zich aandient, afscheid te moeten nemen
van het leven, worden we geconfronteerd met het meest ingrijpende,
namelijk de vraag: 'wat wil ik' en 'wat is er mogelijk'?
We willen ons op deze avond laten informeren, maar ook met elkaar in
gesprek gaan over wat er in de levens van mensen speelt en heeft
gespeeld aan vragen en zorgen op de grens van leven en dood. Dat willen
we onder meer doen aan de hand van enkele casussen. Wij hopen op
deze manier een bijdrage te leveren aan zingevingsvraagstukken die te
maken hebben met de eindigheid van het leven.

6

Foto: Jan de Roas Sjongers

1 november 2019 | cultuur

Jan de Roas Sjongers, o.l.v. Sitta Bosman
Aanvang:
20:00 uur
Waar:
Doopsgezinde kerk
Toegang
€7,50 inclusief 1 consumptie.
Voorverkoop: Jan Heida Nieuwehorne 06-13223495 of: Luuk Bennink
Heerenveen 06-26472662: of op de avond van het concert
In 1996 werd in Nieuwehorne het koor Jan de Roas Sjongers opgericht.
Een koor bestaande uit louter mannen, echter wel onder leiding van een
vrouwelijke dirigent. Het is vernoemd naar de bekende Friese
straatzanger Jan de Roos, die tot zijn overlijden in 1979 vele jaren in de
stad Groningen woonde. Hij werd 83 jaar oud. Heel Noord-Nederland was
zijn werkterrein. Het koor wil als Jan de Roas Sjongers de naam van deze
markante volksfiguur in ere houden.
De ‘Jan de Roas Sjongers kennen vele genres, uit vele landen. De talrijke
wereldse liederen, vaak met een volksaardig karakter, worden in veel
talen gezongen, zoals Nederlands, Fries, Engels, Duits, Frans, Spaans,
Italiaans, Jiddisch, Zuid-Afrikaans. Met dit bijzondere repertoire
onderscheiden de Jan de Roas Sjongers zich van de meeste andere koren.
Vandaar ook de slogan: Jan de Roas Sjongers, weer eens wat anders /
werris wat oars.
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Foto: Internet

27 november 2019 |godsdienstcultuur

Stellet Licht – het leven van en gespeeld door Mexicaanse
Mennonieten
Aanvang:
Waar?
Toegang:

20:00 uur
Doopsgezinde kerk
€5,00 inclusief 1 consumptie; er is een pauze. Na de film
is er gelegenheid tot een nagesprek

Minutenlange beelden van een zonsopgang en een zonsneergang.
Voorbijvliegende wolken. Een donkere sterrenhemel met een streepje
oranje. Krekels, een blaffende hond. Een tikkende klok die stil wordt
gezet. Briljante shots. Adembenemend. Alleen het licht is stil (stellet
licht). Met dank aan filmmaker Carlos Reygadas.
Wat zich op een gewone dag niet kan ontvouwen. Johan, getrouwd met
Esther, gaat vreemd met Marianne. Ze gaan er kapot aan. Binnen een
besloten gemeenschap van Mennonieten in de Mexicaanse
plattelandsprovincie Chihuahua staat de tijd stil.
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Foto: internet

8 december 2019 |liturgie

‘Lezen en zingen, hopen en verwachten’ met medewerking
van het Kleinkoor van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen
en Tjalleberd, o.l.v. Johan G. Koers, Pieter Post lector, en enkele
instrumentalisten.
Aanvang:
Waar?
Toegang:
Informatie:

14:00 uur
Doopsgezinde kerk Heerenveen
vrij
Johan G. Koers, 0513-636333, email: jgkoers@telfort.nl

Op de Tweede Adventzondag zal er in de Vermaning in Heerenveen een
bijzondere Adventsliturgie worden gehouden. Deze is gebaseerd op de
Engelse traditie van ‘Lessons and Carols’ (sedert 1880), maar krijgt op
deze dag wel een eigen invulling. Er worden traditionele Adventsliederen
gezongen uit het Liedboek 2013, zoals o.m. de Antifoon 432d in
combinatie met psalm 19; ‘De nacht is haast teneinde’(445); ‘Richt op uw
macht, o Here der heerscharen’(452); ‘Wachters van de tijd’ (453) en
Psalm 84 van Hubert C. Parry (Anglicaans). Verder horen we Schuberts
‘Ehre sei Gott gesungen’ (Deutsche Messe), en enkele Carols. Uiteraard
zullen bovengenoemde liederen in wisselzang met de aanwezigen worden
gezongen. Een prachtige opmaat voor de naderende Kerstdagen.
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Foto: Internet

12 december 2019 | Kerst-Inn

‘Hoop op een nieuwe wereld’
Aanvang: 19:00 uur- 21:00 uur
Locatie: Doopsgezinde kerk Heerenveen
Collecte: Voor goede doelen
Ongedwongen. Laagdrempelig. Belangstellenden die in de donkere dagen
voor Kerst behoefte hebben aan warmte en licht, winkelend publiek en
mensen die juist in deze dagen wat gezelligheid zoeken, kunnen terecht in
de doopsgezinde kerk.
Een informele avond. U ziet enkele alternatieve kraampjes van goede
doelen, met informatie en verkoop. Er wordt meegewerkt door tal van
gemeenteleden en vrienden van de gemeente: het gemengd koor ‘De
Mennosjongers’ en diverse instrumentalisten zullen zorgdragen voor een
muzikale inbreng met bekende Kerstliederen en Carols. Daarnaast is er
voordracht van gedichten en samenzang.
Maar ook zullen er in het doorlopende programma volop momenten zijn
waarop de bezoekers onder het genot van een kopje koffie, thee,
chocolademelk, of een glaasje glühwein elkaar kunnen ontmoeten.
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27 december 2019 | in beweging

St. Thomaswandeling, Oudehorne
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar de ‘Sint
Thomaswandeling’ georganiseerd, onder
leiding van de gebroeders Jan Koers en
Johan G. Koers. Dit 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,
en mogen we daaraan meedoen. Na afloop
eten we snert bij de Kiekenhof te
Nieuwehorne (voor eigen rekening).

Duur:
Aanvang en kosten:
Start:
Meerijden?
Informatie en opgave:

ca. 1 uur
14:00 uur, gratis
vanaf de klokkenstoel
Kan geregeld worden
Johan G. Koers, 0513-636333; email:
jgkoers@telfort.nl of: Jan Koers 06-51016275,
email: j.koers46@upcmail.nl
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12 februari 2020 | lezing Wim Brandsma (foto)

Lepra een gevreesde ‘Bijbelse’ ziekte?
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Informatie:

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

Is lepra een bijbelse ziekte? Ja en Nee. Is het een besmettelijke ziekte? Ja!
Kan iedereen de ziekte krijgen? Nee. Zou ik het kunnen krijgen?
Onwaarschijnlijk! Genas Jezus 10 leprapatiënten? Mogelijk! Is de Bijbelse
melaatsheid hetzelfde als lepra? Dit hangt af van het Bijbelboek en de
vertaling die men gebruikt. Is lepra/ melaatsheid te genezen. Ja! Gevolgen
(misvormingen) altijd te voorkomen? Nee!
Op deze en andere vragen met betrekking tot de Bijbel en lepra/
melaatsheid zal dr. Brandsma een antwoord proberen te geven. In 1973
raakte hij bij de leprazorg betrokken. Als gezin hebben ze in de volgende
landen gewoond en gewerkt, betrokken bij de leprazorg: Oeganda,
Ethiopië, de Verenigde Staten, India en Nepal.
Nu als post-pensionado (72) is hij nog steeds actief in de leprazorg. De
laatste jaren is hij twee maal per jaar voor langere tijd in Nepal voor
onderwijs, onderzoek, en verbeteren van de zorg.
Nepal behoort tot de top 10 landen waar lepra nog steeds relatief veel
voorkomt. Nepal kennen we van het gebergte Himalaya, maar niet als een
land dat een van de armste van de wereld is. We maken kennis met het
land maar ook van de invloed die lepra, en andere ziekten/handicaps
hebben, op leven en welzijn van degenen die het treft.
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Foto: Internet

11 maart en 25 maart 2020 | liturgisch en diaconaal

40-dagentijd van 1 maart tot 12 april: Sobere Maaltijd
Aanvang:
Waar?
Collectedoel:
Opgave bij:

17:30 uur
Menniste Wurkpleats
Projecten die mensen voorzien van maaltijden
Attje van de Velde, 0513-625249; email:
a.velde22@upcmail.nl
Eigen bijdrage: Kostendekkend

Doet u mee? Eén keer per week een sobere maaltijd thuis?
Misschien denkt u wel eens na over hoe goed wij het hebben: wij
halen boodschappen uit de supermarkten en hebben ’s avonds eten
op tafel. Vele mensen hebben dat niet; sommigen moeten het doen
met één maaltijd per dag. In de veertigdagentijd voelen we ons
speciaal verbonden met deze mensen in het binnenland en het
buitenland. Mensen die vaak geen schoon water hebben of van de
gezondheidszorg gebruik kunnen maken. Ook de kinderen kunnen
vaak niet naar school.
Misschien dat u in deze 40dagenperiode thuis eens een keer per
week een sobere maaltijd wilt eten. Dit is een maaltijd waarbij je
13

bijvoorbeeld alleen rijst eet, zonder iets erbij. Je kan ook kiezen voor
een eenvoudige linzensoep of alleen brood. Heel veel kinderen
krijgen zo’n maaltijd maar één keer per dag! Een alternatief zou ook
kunnen zijn om bijvoorbeeld tijdens de 40-dagentijd geen toetje als
afsluiting van de maaltijd te serveren, maar bijvoorbeeld thee te
drinken.
Laten we tijdens onze sobere maaltijden in de Menniste Wurkpleats
het dan eens gaan hebben over projecten die mensen helpen te
voorzien in de eerste levensbehoefte: eten. En daarvoor wat geld
bijeenbrengen.
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Foto: Internet

13 maart 2020 | cultuur, zang en muziek

Gerrit Breteler
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Informatie:

20:00 uur
Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen
€10,00 inclusief 1 consumptie
Johan G. Koers, 0513-636333; email: 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 veel
liefhebbers van het Friese lied geboeid en ontroerd. Hij bezingt 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 tracteren op een keur van luisterliedjes, die
diep geworteld zijn in de Friese cultuur. Een avond, om meteen te
noteren in uw agenda.
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Foto: Internet overzichtsfoto Langweer e.o.

15 april 2020 | in beweging

Wandeling door Langweer, Boornzwaag en Dijken
Duur:
Aanvang:
Start:
Meerijden:
Informatie:
Opgave:

2,5 uur
10:00 uur
Parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane
Kan geregeld worden
Bartele Bokma, 0513-499667 /ba.bokma@hetnet.nl
Johan G. Koers, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl

Wie kent niet het liedje ‘Oan de mar fan Langwar, frijt in appel mei in
par’. Of de tekst klopt? Kom zelf kijken en geniet van het Friese
waterland. Langweer heeft een boeiende historie en zo ook het
aanpalende Boornzwaag en Dijken. De wandeling begint op het
parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane in het centrum van het dorp
(achter de Buorren). De route gaat over verharde paden en duurt
ongeveer 2,5 uur. Langweer beschikt over voldoende horeca om de
wandelaars te laven. De dorpskerk uit 1777 is zeer de moeite waard om
te bezoeken.
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26 april 2020 | Kunst en concert

Onder Voorbehoud

Middagexpositie schilderkunst Dimitri Feenstra in
combinatie met het Strijkersensemble o.l.v. Henk
Louwrink, piano
Aanvang:
Locatie:
Toegang:
Informatie:

15:30 uur
Doopsgezinde kerk Heerenveen
vrij, collecte bij de uitgang
Johan G. Koers, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl

Dimitri Feenstra (1977 Hommerts) studeerde af aan kunstacademie
Minerva richting autonoom schilderen (2001) en werd daarna toegelaten
tot de 2e fase opleiding MFA Painting aan het Frank Mohr Instituut, waar
hij zijn ‘master’ haalde in 2003.
Tegenwoordig schildert hij vooral landschappen met olieverf, het liefst
naar de waarneming en vaak op paneel. Zijn manier van schilderen oogt
schetsmatig en spontaan. De composities houdt hij bewust eenvoudig. De
sporen van de penseelstreken en huid van de verf zijn zichtbaar en
daardoor belangrijke beeldende elementen. Het gaat hem meer om de
sfeer en ervaring van een landschap weer te geven dan een exacte,
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natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid. Hij probeert zijn ervaring
en gevoel op dat moment om te zetten in een schilderij. Een geliefde plek
om te schilderen is het Waddengebied en de Waddeneilanden. De
meeste schilderijen die tijdens de expositie in de kerk te zien zijn, vonden
daar hun inspiratie.
Naast landschappen schildert hij ook autobiografische schilderijen, waarin
zijn gezin en het vaderschap de hoofdrol spelen. Daarnaast maakt hij ook
regelmatig modeltekeningen met een groepje kunstenaars in Groningen.
Dimitri Feenstra groeide op in Heerenveen. Hij woont 14 jaar samen met
Hester en hij is trotse vader van een zoon Florian (7) en dochter Milena
(5).
In de pauze en na afloop is er ruimschoots gelegenheid de expositie te
bekijken.
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foto: Vermaning, Internet

27 mei 2020 | in beweging

Stadswandeling Franeker
Duur:
Aanvang:
Start:
Meerijden?
Opgave/informatie:

ca. 2 uur
10:00 uur
09:15 uur Menniste Wurkpleats
Kan geregeld worden
Johan G. Koers, 0513-636333; email:
jgkoers@telfort.nl

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 sieraad voor de monumentale binnenstad,
waarin bovendien nog verscheidene professorenhuizen herinneren 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 in tact en maakt deel uit van de
wandelroute. Ook is er gelegenheid, de Martinikerk te bezoeken.
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. https://demouterijfraneker.nl/het-verhaal/
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Eten doorheen het jaar
‘Voed me slechts met wat ik nodig heb’ | Spreuken 30:8c
Wanneer?
Tijd:
Waar?
Bijdrage:
Opgave bij:

8 september; 13 oktober; 10 november; 8 december; 12
januari 2020; 9 februari; 8 maart; 12 april; 10 mei; 14 juni
12:00 uur
Menniste Wurkpleats
€ 4,00 ter plekke te voldoen
Attje van de Velde, 0513-625249; email:
a.velde22@upcmail.nl

De belangstelling voor het samen eten op de tweede zondag van de
maand, neemt toe. Het afgelopen seizoen namen er soms meer dan
twintig eters aan deel. Het samen eten is een goed onderdeel om een
gemeenschap mee op te bouwen. Samen eten is ontspannend, sociaal, en
verbindt. En de kokers laten zich van hun beste kant zien.

Foto: Internet
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Alle andere bestaande activiteiten
Voor uur, tijd, data en andere vragen kunt u contact opnemen met onderstaande
personen, en adressen.
Bibliotheek, elke eerste en derde maandagmiddag van de maand open voor boekuitleen, gesprek en koffie/thee, 14:00 uur. In het gemeenteblad De Band worden de
openingsdagen en tijden telkens vermeld. Gesloten in de maanden juni, juli en
augustus.| Broer Veenstra, 0513-627606, b.veenstra16@chello.nl
‘Contact’, vrouwengesprekskring, om de drie weken p woensdagmiddag 14.20 uur,
lezingen | Marjan van der Meulen, 0513-610946, gerrit.vander.meulen@chello.nl
‘De Mennosjongers’, gemengd koor, elke week zingen, 19:30 uur | Gré Hardoff, 0513615198, joopgrehardorff@gmail.com
‘Dopers Leerhuis in Fryslân’, joden- en christendom, kunstgeschiedenis, hedendaagse
cultuur, leren preken en voorgaan, doopsgezinden en maatschappij, wegens
verschillende dagen wisselende aanvang | info Pieter Post, 0513-785542,
pbpost1958@gmail.com; www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
‘GEL’ (Geest en Lichaam): met elkaar zo’n 25 km fietsen. Onderweg bekijken we iets
leuks en pikken we een terrasje. In principe elke laatste vrijdag van de maanden april
t/m oktober. De data zijn te vinden in het gemeenteblad.| Cora van Eek, 0513-623730,
coravaneek@gmail.com
Kinderdienst, tweemaal per maand op een zondagmorgen, Bijbelse verhalen en
creativiteit, 10:00 uur | 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, eens in de twee
weken, luisterend oor, advies, koffie, van 10:30-12:00 uur | 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 woensdagmiddag van de maand, gespreksmiddagen
en lezingen, 14:00 uur | Dik Bolkestein, 0513-681816, dikbolkestein@hotmail.com
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Kerkdiensten ‘s zondagmorgens om 10:00 uur. Zie
www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
De gemeente wordt door het Klein Beraad bestuurd: Marjan van der Meulen,
voorzitter/vertegenwoordiger Pastoraal Team; Paulien Visser, secretaris en Hans
IJntema, boekhouder/penningmeester. Pieter Post is voorganger/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.
Voorganger is ds. Pieter Post 0513-785542; email: pbpost1958@gmail.com;
Pastoraal werker is Jantsje Huizinga 058-2552014; email: jantsje.huizinga@hetnet.nl
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