
Menniste Mienskip  
Heerenveen en Tjalleberd 

 
De Menniste Mienskip, ook wel doopsgezinde gemeente 
genoemd, vormt een open christelijke gemeenschap van 
mensen die met elkaar antwoorden proberen te vinden 
op zingevingsvragen.  
 

Ethiek 
 
De Menniste Mienskip heeft ‘Vrede’ hoog in het vaandel 
staan. Zij heeft een lange traditie van het weigeren om 
wapens op te nemen. Men nam en neemt de geweldloze 
weg van Jezus als leidraad voor het eigen leven. Geloof in 
een liefdevolle God en in menswaardigheid is leidend. De 
Menniste Mienskip wordt opgebouwd door de talenten 
die we hebben gekregen. 
 

Symbolen 
 
Mocht je je betrokken voelen, dan kun je een reeks 
lessen over geloof en leven volgen. Hierna verwoord je je 
persoonlijke geloof en mag je je laten dopen als teken 
van nieuw leven. Je kan je ook inschrijven als vriend(in) 
van de Menniste Mienskip, of meedoen als sympathisant. 
Enkele keren per jaar deelt de Mienskip brood en wijn als 
de symbolen van geloofsverbondenheid met Jezus van 
Nazareth en met elkaar.  



Spiritualiteit 
 
In een Menniste Mienskip zijn de praktische navolging 
van Jezus en gemeenschapszin belangrijk om aan 
‘spiritualiteit’ woorden te geven:  
 
Spiritualiteit is  

 
openstaan voor en leven vanuit het geheim dat ons 
leven draagt  
en zo  
ons dagelijks leven stellen in het licht van de Ene 
God. 
 
de stilte en het gebed zoeken 
alleen en in gemeenschap met anderen 
en zo 
opgetild boven het alledaagse 
geraakt worden door de Ene 
 
mens zijn 
tussen God en de ander 
in het spoor van Jezus Christus 

 
 
 
uit: Pieter Post, e.a. Laat ik toch maar knielen. Spirituele teksten uit de 
Nederlandse doopsgezinde traditie: Gorinchem 2005, aangepast, tevens 
uitverkocht. 



Leerhuis 
 
De Menniste Mienskip is een gemeenschap die zich 
permanent bezighoudt met de relatie tussen geloof en 
samenleving. Elk jaar is er een Leerhuis. Uit verschillende 
windrichtingen komen geïnteresseerden af op actuele 
thema’s, kerk-, en kunstgeschiedenis, bijbelse 
onderwerpen en Menniste , oftewel Doperse 
geschiedenis. Wie wil leren preken kan ook hier terecht. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
 
 

Uitagenda 
 
Iedereen is welkom om mee te doen aan alle activiteiten 
zoals lezingen die raken aan het snijvlak van geloof en 
samenleving, gesprekskringen, kunst en muziek, samen 
eten, samen fietsen en met elkaar wandelen.  

 
 

Feest- en gedenkdagen 
 
De voornaamste christelijke feestdagen worden gevierd: 
Advent, Kerst, de lijdensperiode voor Pasen, Pasen en 
Pinksteren. Jaarlijks worden de overledenen met de 
nabestaanden herdacht. Elke zondag komt de Mienskip 
bijeen voor een dienst en ontmoeting.  

 



Netwerk 
 
Als Ambassadeur van de Vrede is de Menniste Mienskip 
plaatselijk verbonden met Vluchtelingenwerk, het 
Apostolisch Genootschap en de Raad van kerken. Ook is 
er een band met de plaatselijke baptistengemeente.  
 
De Menniste Mienskip streeft ernaar om samen met 
andere maatschappelijke organisaties van Heerenveen 
een Regenbooggemeente te maken; een plaats waar 
ruimte is voor iedereen ongeacht ras of gender.  
 
De Menniste Mienskip is landelijk verbonden met andere 
gemeenten en internationaal met de Mennonieten. 
Eenmaal per zes jaar komen zij ergens in de wereld 
bijeen. In 2021 is dat in Indonesië. Eenmaal in de vier 
jaar ontmoeten Europese Mennonieten elkaar ergens in 
Europa. 
  

Adres, contact en websites 
Kerkstraat 36, 8441 EZ Heerenveen 

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 

www.doopsgezind.nl 
www.ads.nl 

www.eumen.net 
 

 
God sprak: Ik zet mijn (regen)boog in de wolken. Dat is het teken van 

mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Genesis 9:13 

http://www.eumen.net/
https://static4.depositphotos.com/1003450/316/v/950/depositphotos_3169397-stockillustratie-belangrijkste-zeven-regenboog-kleuren-achtergrond.jpg

