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Viraal 
 
Het liefst zou je lintjes willen knippen. Want we komen ze overal tegen: 
van die wit-rode afzetlinten om de bomen waarschuwend tegen de 
eikenprocessierups. En nu ook al in de kerk ter voorkoming dat mensen 
elkaar besmetten met dat coronavirus (bent u dat woord ook niet 
ontzettend zat?). Dat heeft ervoor gezorgd dat garderobes, zitplaatsen en 
wandelpaden moeten worden afgezet, want o schrik, wij mensen zijn van 
het ene op het andere moment een ernstige bron van virale besmetting 
voor elkaar geworden. De titel van het vorige seizoenboekje ‘In de 
(eiken)processierups’ had iets speels, want ach, je moest wel uitkijken dat 
dieren geen blaren op de tong riskeerden en dat wij mensen ons geen 
ongeluk gingen krabben wegens de jeuk. Je wist dat het seizoengebonden 
was, en met wat vogelhokjes aan de bomen voor de kool- en 
pimpelmezen die gek op die rupsen zijn, zouden we dit probleem 
gemakkelijk kunnen elimineren. Maar dat vir..?  
 
Waarom dit probleem dan aankaarten als we een prachtig programma in 
het verschiet hebben? De werkelijkheid gebiedt te zeggen dat het maar te 
bezien valt of alle activiteiten kunnen en mogen doorgaan. Maar hoewel 
die onzekerheid ons zeer tegen de borst stuit, en de inleiders zich bewust 
zijn van mogelijke annuleringen, de andere kant van de medaille laat ons 
weten dat we al enige tijd ervaring hebben opgedaan met het afstand 
houden, handen wassen, jassen meenemen. En wanneer we dat in acht 
nemen is er geen reden meer om thuis te blijven. Dan wel, zolang dat 
noodzakelijk is, opgeven alstublieft bij de contactpersoon in het 
onderdeel waar u naartoe wilt. Tevens bij hem of haar informatie. 
 
Want als menniste geloofsgemeenschap willen we ook in deze tijden (niet 
minder speels) ‘viraal’ gaan, en bijdragen aan wat ons dit seizoen op de 
grens van geloof en samenleving inspireert, voedt en bezighoudt, aan 
wandelen, (religieuze) kunst, boeiende lezingen, muziek, zang en 
onderling gesprek. Kortom, allerlei belevingen en activiteiten die zich niet 
zomaar laten afzetten met, bijvoorbeeld, van die wit-rode linten. 
 

Activiteitencommissie: Attje van der Velde, Lineke Nielsen, Johan G. Koers, Lykele 
Buwalda, Jan Koers en Pieter Post (tekst en redactie) 
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UITAGENDA 2020-2021 
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 

 
 
16 september 2020  | Lezing Ruud Bartlema ‘Chagall’,  5 

30 september 2020  | Wandeling Rottige Meenthe, 6 

11 oktober 2020 | Ensemble Henk Louwrink, 7 

28 oktober 2020  | Lezing Janny van der Molen, 8 

18 november 2020 | Lezing Nynke Benedictus, 9 

6 december 2020  | Lezen en zingen, 10 

20 december 2020  | Kerstconcert Canto Divertimento, 11 

28 december 2020  | Kerstwandeling Katlijker Schar, 12 

21 januari 2021   | Schilderkunst, Pieter D. Torensma, 13 

31 januari 2021  | Orgelconcert Gerrie Meijers, 14 

19 februari 2021  | Concert Gerrit Breteler, 15 

14 maart 2021   | Kruiswegstaties, muziek en kunst, 16 

14 april 2021   | Wandeling Langweer door polder en langs water, 18 

7 mei 2021   | Concert orgel en clavecimbel  David de Jong, 19 

23 juni 2021   | Wandeling Pauwenburgbos Oranjewoud, 20 

 

Samen eten doorheen het hele jaar, 21 

Vaste activiteiten, 22 

 
 
 

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

mailto:info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
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16 september 2020 | Chagall-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:   20:00 uur 
Locatie:   Menniste Wurkpleats 
Toegang:   € 5,00 inclusief 1 consumptie 
Opgave: 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 (in 2018), 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. 



6 
 

30 september 2020 | in beweging 

Nazomerwandeling in 
Rottige Meente 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: internet 

 
Duur:   1,5 uur 
Aanvang:   10.00 uur 
Startplaats:  Parkeerterrein bij de brug over de Helomavaart te  

Munnekeburen  
Meerijden:  kan geregeld worden 
Opgave bij:  Jan Koers, 06-51016275; email  j.koers46@upcmail.nl of 

Johan G. Koers, 0513-636333; e-mail jgkoers@telfort.nl. 
 
Natuurreservaat Rottige Meente ligt bij Munnekeburen ten zuidwesten 
van Wolvega, en ontstond in de 19e en 20e eeuw door vervening. Dit 
onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland was een 
eeuw geleden veengebied en het toneel van mensonterende 
omstandigheden. Nu is het rijk aan planten en dieren; een mozaïek van 
water en land, riet en trilvenen, graslanden en petgaten. Na de vervening 
begon er riet te groeien waardoor er tot op vandaag riet-teelt ontstond, 
een belangrijke bron van inkomsten. Je kunt er veel vogels waarnemen 
zoals de bruine kiekendief, de purperreiger, de zilverreiger, de zwarte 
stern en de grauwe gans. De wandeling voert ons langs moerasbos, 
rietkragen, petgaten en de historische Scheenesluis (1914), vroeger een 
belangrijke verkeersader. Bij een informatiepunt kunnen de wandelaars 
even uitrusten. Na afloop kan er worden geluncht, of koffie gedronken in 
hotel-restaurant Van der Valk in Wolvega (voor eigen rekening). Het 
parkeerterrein is te bereiken via Oldelamer. Zo’n 2,5 kilometer vanaf dit 
dorpje (richting Munnekeburen) ligt de brug over de Helomavaart. De 
parkeerplaats bevindt zich direct links van de brug langs het kanaal. 

mailto:j.koers46@upcmail.nl
mailto:jgkoers@telfort.nl
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Zondag 11 oktober 2020 | Kunst 
en concert 

Compagnons Consort onder 

leiding van Henk Louwrink, die ook 
de piano en het klavecimbel 
bespeelt. In combinatie met 

kunstwerken van Eppie 

Haisma (foto: Jurjen van der Hoek) 
 
Aanvang:  15:30 uur 
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:  vrij, aan de uitgang een collecte 
Opgave: Johan G. Koers, 0513-636333; email: jgkoers@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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: internet 
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28 oktober 2020 | Lezing  

‘Buiten is het oorlog’ verzorgd door 

schrijfster Janny van der Molen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Janny van der Molen 

 

Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00, inclusief 1 consumptie 
Opgave:  Pieter Post, 0513-785542 / pbpost1958@gmail.com 
 
 
In 2013 verscheen ‘Buiten is het oorlog’ van Janny van der Molen (De 
Knipe) een boek voor kinderen en jongeren over het leven van Anne 
Frank, uitgegeven door Uitgeverij Ploegsma. Sinds het verschijnen van dit 
boek is Janny uitgenodigd in Brazilië (2015), Colombia (2016) en 
Venezuela (eind 2019) om over Anne Frank te vertellen. Tijdens haar 
lezingen in deze landen heeft zij ervaren hoe verschillend het dagboek 
van Anne Frank en ‘Buiten is het oorlog’ worden ervaren. Janny komt 
vertellen over die verschillen, over het hoe en waarom van reizen als deze 
en over haar persoonlijke ervaringen in onder andere Caracas. 
 
 
 

mailto:pbpost1958@gmail.com
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Woensdag 18 november 2020 | lezing 

Laaggeletterdheid en 
eenzaamheid, verzorgd door Nynke 

Benedictus 
 
Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00 incl. 1 consumptie 
Opgave:  Pieter Post 0513-785542/ 

pbpost1958@gmail.com 
          Foto: Nynke Benedictus 

 
Laaggeletterdheid is een groot probleem in Nederland. Ongeveer 1:9 
mensen is laaggeletterd, in gemeente Heerenveen is dit ongeveer 1:8. Dit 
betekent dat deze mensen moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen 
en digitale vaardigheden. Als je bedenkt waarvoor je dit allemaal moet 
gebruiken dan is het logisch te bedenken dat deze mensen vaak 
problemen ervaren. 
  
Uit onderzoek komt naar voren dat deze mensen meer 
gezondheidsklachten ervaren dan mensen die wel kunnen lezen en 
schrijven. Ze gaan vaker naar de huisarts toe  en komen ook vaker in het 
ziekenhuis terecht. Daarnaast groeien ze minder makkelijk door in andere 
banen die beter betalen. Van de mensen met financiële problemen is de 
helft laaggeletterd. Daarnaast  hebben ze meer moeite om mee te doen. 
Laaggeletterdheid, armoede en eenzaamheid gaan vaak hand in hand. Wij 
komen dus (ongemerkt) vaak in aanraking komen met mensen die 
laaggeletterd zijn. Herkennen we dit ook en zo ja, wat doen we dan? 
  
Voor gemeente Heerenveen zijn  de aanpak van laaggeletterdheid en 
eenzaamheid  speerpunten.  Ik (Nynke Benedictus) ben de aanjager voor 
de aanpak hiervan binnen gemeente Heerenveen. 

 
 
 
 



10 
 

 
Kleinkoor Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd  Foto: Pieter Post 

 
Zondag 6 december 2020 | liturgie 

‘Leren en Zingen’, met medewerking van het Kleinkoor van de 

Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd o.l.v. 
Johan G. Koers en Pieter Post, lector en enkele instrumentalisten 
 
Aanvang:  14.00 uur  
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:  Vrij 
Opgave: Johan G. Koers, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl 
 
De liturgie zal worden uitgevoerd onder de titel ‘lezen en zingen in de 
Vermaning’ en is min of meer gebaseerd op de Engelse traditie van 
‘Lessons and Carols’. Een sfeervol geheel rond de feestelijk versierde 
Kerstboom, op deze tweede zondag van de Advent. De collecte na afloop 
zal worden bestemd voor een nog nader te noemen doel. 
Gelet op de coronacrisis van de afgelopen maanden, kan er op dit 
moment van schrijven nog geen programma-indicatie worden gegeven. 
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Foto: Bob Pruiksma 

 

Zondag 20 december 2020 | kerstconcert 

Octet Canto Divertimento o.l.v. Bob Pruiksma, en Frits Haaze, 

orgel en klavecimbel 
 
Aanvang:  15.30 uur  
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:  €5,00 inclusief 1 consumptie 
Opgave: Johan G. Koers, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl 
 
 
Onder leiding van Bob Pruiksma wordt er door het ensemble intensief 
gerepeteerd: twee keer per week komt men daartoe samen in de woning 
van de dirigent. Er zal een prachtig Kerstprogramma worden 
gepresenteerd, met Christmas Carols, Kerstliederen uit diverse Europees- 
continentale tradities en Kerstcomposities van onder andere Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. Een muzikale opmaat voor de naderende 
Kerstdagen. 
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Foto: Internet 

 
Maandag 28 december 2020 | Kerstwandeling  

Katlijker Schar – adellijk bos 

Ook dit jaar wordt traditiegetrouw na de Kerstdagen weer een wandeling 
georganiseerd. Ditmaal niet in het natuurgebied bij Oudehorne, maar in 
het adellijke bos van het Ketliker Skar. Een gebied met veel variatie dat 
bestaat uit verschillende onderdelen met allemaal hun eigen sfeer. Het 
bos ligt aan de zuidkant van de Schoterlandseweg in Katlijk en is 
aangelegd door de familie Bierum Oosting. Door de lange rechte lanen 
kreeg het landgoed de kenmerkende statige uitstraling die past in de 
tijdsgeest van deze periode. Ook het verborgen jachthuis ‘het Slotsje’ 
herinnert daaraan. In de wandeling is een bezoek opgenomen aan 
informatiecentrum It Beekpronkje van It Fryske Gea. Na afloop eten we 
weer snert bij de Kiekenhof in Nieuwehorne (voor eigen rekening). 
 
Duur:   circa 1,5 uur 
Aanvang:   14.00 uur 
Start:   Parkeerterrein Schoterlandseweg, Katlijk 
Opgave bij:  Johan G. Koers, 0513-636333; e-mail: jgkoers@telfort.nl 

of bij: Jan Koers, 06-51016275; e-mail: 
j.koers46@upcmail.nl 

 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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Donderdag 21 januari 2021 | Lezing schilderkunst en expositie 
Eeuwige Natuur verzorgd door Pieter D. Torensma (fotocollectie) 
 
Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00 inclusief 1 consumptie 
Opgave:  Pieter Post, 0513-785542 / pbpost1958@gmail.com 
 
De Friese kunstenaar Pieter D. Torensma werkt 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 ('Heilige 
Geometrie’). De kunstenaar neemt u verhalend mee op avontuur. Er 
ontvouwt zich een boeiende ontdekkingstocht waarbij hij deze 
getalsmatige patronen en maatverhoudingen toont. De lezing wordt 
omlijst met een algemeen overzicht van zijn oeuvre waarin zijn 
levensgevoel, inspiratie en thematiek wordt belicht. Boeken met een 
overzicht van zijn schilderijen en kaarten zijn verkrijgbaar. Er wordt ook 
een aantal Giclée's van zijn werk tentoongesteld. Voor informatie, zie: 
www.pietertorensma.nl 

mailto:pbpost1958@gmail.com
http://www.pietertorensma.nl/
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Zondag 31 januari | orgelconcert  

Gerrie Meijers speelt ‘oud’ en 

‘nieuw’  
 
 
 
 
 
 
 

   
Foto: internet 

 
Aanvang:   15.30 uur  
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:  €7,00  
Opgave: Johan G. Koers, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl 
 
 
Gerrie Meijers is organiste van de Remonstrantse Kerk in haar woonplaats 
Haarlem. Naast piano studeerde zij orgel bij Hans van Nieuwkoop, bij wie 
zij haar einddiploma solospel behaalde. Gerrie Meijers geeft concerten in 
binnen- en buitenland en was prijswinnaar tijdens internationale 
concoursen in Toulouse en Nijmegen. Als repetitor is zij verbonden aan 
diverse koren, zoals het Bachkoor Holland. Met onder andere de sopraan 
Charlotte Riedijk vormt zij een vast duo. Op het fraaie Bakker en 
Timmenga orgel van de Heerenveense Vermaning speelt zij een 
programma, waarop ‘oud’ en ‘nieuw’ tot klinken zal worden gebracht. 
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Foto: Internet 

 
19 februari 2021 | cultuur, zang en muziek  

Gerrit Breteler 
 
Aanvang:   20:00 uur 
Locatie:   Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36 Heerenveen 
Toegang:   €10,00 inclusief 1 consumptie 
Opgave:    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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14 maart 2021 | beleving  

‘Kruisweg’ – uniek 
muzikaal en 
kunstproject in 
Nederland 
 

 
 
 
 
Statie 5: Jezus ontmoet zijn 
moeder. Fragment. 

 
Aanvang:  14:30 uur 
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen  
Aan de uitgang: een financiële bijdrage als blijk van waardering  
Opgave:  Pieter Post, 0513-785542; pbpost1958@gmail.com  

 
Op zondag Laetare (Verheug je!) presenteert kerkmusicus, pianist en 
componist Jan Marten de Vries  het Kruisweg-project. ‘Kruisweg’ is geen 
concert, maar een beleving. Hij schreef deze indringende passiemuziek in 
2018/19 piano en viool/cello. Twee kunstenaars, Auke de Vries en Ruth 
Taylor, verbeeldden voor dit project opnieuw alle veertien 
kruiswegstaties. Door een bijdrage van het Haarlemse Van Vrede Fonds is 
dit mogelijk gemaakt. 
Het Nederlands Dagblad schreef: ‘Kreuzweg is een indringend werk, een 
aanwinst voor de hedendaagse kerkmuziek.’ (2019) Inmiddels is het stuk, 
ondanks de coronacrisis zo’n vijftien keer in Nederland en België 
uitgevoerd. Jan Marten speelt het stuk in Heerenveen samen met de 
Finse violiste Kirsti Apajalahti. 
 
Jan Marten de Vries studeerde kerkmuziek, compositie en kerkmuziek 
aan het Rotterdams Conservatorium. Compositie studeerde hij bij Klaas 
de Vries. Hij volgde masterclasses bij Louis Andriessen en Györgi Ligetí. 
Ruim 25 jaar na deze studies besloot hij een masteropleiding kerkmuziek 
piano te doen aan het Utrechts Conservatorium bij Bert van den Brink, 

mailto:pbpost1958@gmail.com
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waarbij hij zich vooral op jazz en popmuziek oriënteerde. Hij is 
kerkmusicus in doopsgezind Haarlem en PKN Amsterdam. 
Kirsti Apajalahti studeerde moderne viool in Helsinki en Utrecht. Daarna 
behaalde zij haar master barokviool bij Antoinette Lohmann. 
Zij is leider van het KirstiConsort en speelt door heel Europa met tal van 
orkesten waaronder Holland Baroque en De Nieuwe Philharmonie. 
Naast barok speelt zij ook hedendaagse muziek, jazz en pop. Veel (jonge) 
componisten hebben voor haar geschreven. 
 
 

 
Jan Marten de Vries en Kirsti Apajalahti     Foto: Jan Marten de Vries 
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Foto: Internet overzichtsfoto Langweer e.o. 

 
14 april 2021 | in beweging 

Wandeling door Langweer, Boornzwaag en Dijken  
 
Duur:  2,5 uur 
Aanvang:  10:00 uur 
Start:  Parkeerterrein aan de Hendrik Dijkstraleane 
Meerijden: Kan geregeld worden 
Informatie:  Bartele Bokma, 0513-499667 /ba.bokma@hetnet.nl  
Opgave: 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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David de Jong          Foto: Internet 

 
Vrijdag 7 mei | Orgel- en klavecimbelconcert 

David de Jong 
 
Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:  €5,00  
Opgave: Johan G. Koers, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl 
 
David de Jong studeerde orgel bij Johan G. Koers, die nog steeds zijn 
mentor is. Hij gaf concerten in onder andere de Bovenkerk te Kampen, de 
Martinikerk te Sneek, de Gotische Zaal van de Raad van State te Den Haag 
en de Grote Kerk in zijn woonplaats Den Ham. Van zijn spel zijn inmiddels 
13 cd's verschenen. In 1988 was hij tweede prijswinnaar tijdens het 
Nationaal Orgel Concours te Elburg. In 2007 was hij finalist bij het Hinsch 
Compositie Concours in de Bovenkerk te Kampen. In het dagelijkse leven 
is De Jong werkzaam als predikant binnen de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt).Tijdens zijn concert te Heerenveen bespeelt David de Jong 
zowel het Bakker en Timmenga- orgel als het klavecimbel, dat sinds vorig 
jaar geschonken is aan de doopsgezinde gemeente. 
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Foto: internet 

  
  
Woensdag 23 juni | in beweging  

Wandelen in het Pauwenburgbos Oranjewoud 

 
Aanvang:  10:00 uur 
Toegang:  Vrij 
Na afloop; koffie/lunch Hotel Tjaarda (eigen rekening) 
Opgave: Johan G. Koers, 0513-636333; email: jgkoers@telfort.nl 
 
 
Deze wandeling staat onder leiding van Durk Zwaagstra, die ons zal wijzen 
op de grote diversiteit aan bomen- en plantengroei in dit historische bos. 
Ook zal hij ingaan op de bijzondere geschiedenis hiervan. We verzamelen 
ons op het parkeerterrein, dat zich bevindt aan het einde van de Marijke 
Muoiwei te Oranjewoud.  
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Lunches doorheen het jaar 
 
Wanneer?  13 september; 11 oktober; 8 november; 13 december; 10 

januari 2021; 14 februari; 14 maart; 11 april; 9 mei; 13 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  
 
 
 
 

 
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 

mailto:a.velde22@upcmail.nl
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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, geopend op de eerste donderdagmiddag van de maand voor boek-
uitleen, gesprek en koffie/thee, van 14:00-16:00 uur. Voor nadere informatie, zie in 
het gemeenteblad 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 dinsdagavond zingen, 19:30 uur | Baukje 
Ybema, Nieuwstraat  25-11, 8441 GC, Heerenveen, telefoon 0513-625249 
 
‘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 
 
Kinderdiensten zijn voorlopig stopgezet, omdat er geen kinderen zijn. Maar ze 
kunnen zo weer worden opgestart. Tweemaal per maand op een zondagmorgen, 
Bijbelse verhalen en creativiteit, 10:00 uur. Wel zal er een Kinderkerstfeest zijn op 
24 december | 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 
 

mailto:b.veenstra16@chello.nl
mailto:gerrit.vander.meulen@chello.nl
mailto:pbpost1958@gmail.com
mailto:blacquierena@hotmail.com
mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:pbpost1958@gmail.com
mailto:paotter@home.nl
mailto:dikbolkestein@hotmail.com
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Kerkdiensten ‘s zondagmorgens om 10:00 uur. Zie 
www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 
De gemeente wordt aangestuurd door het Klein Beraad: 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.  
 
Eens per zes weken verschijnt het gemeenteblad de nieuwe band, inspiratie- en 
informatieblad. Redactie: gemeenteblad@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
 
Voorganger is ds. Pieter Post 0513-785542; email: pbpost1958@gmail.com 
 
Pastoraal werker is Jantsje Huizinga 058-2552014; email: jantsje.huizinga@hetnet.nl 
 
 
 

 
 
 

http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl/
mailto:gemeenteblad@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl
mailto:pbpost1958@gmail.com
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