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Grassprieten 
 
Het afgelopen seizoen kwamen er vele mensen over de vloer van de 
Menniste Wurkpleats en de doopsgezinde kerk te Heerenveen. Zij bezochten 
een eredienst, of kwamen voor een concert, een lezing, expositie, debat of 
film.  
 
Met maar liefst zestien evenementen in het seizoen 2018-2019 laat de 
activiteitencommissie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente 
Heerenveen en Tjallberd, er opnieuw,  onder het mom van ‘Grassprieten’, 
geen gras over groeien.  
 
‘Grassprieten’, legt het woordenboek uit, zijn groene bladeren van gras die 
boven de grond uitsteken. Gras blijkt er in alle soorten en maten te zijn. Er 
zijn specifieke soorten alleen geschikt voor zand, of voor een gazon. En gras is 
naar zijn soort o.m. een type zwenkgras, of siergras. Gras is ook maar gewoon 
gras, om lekker in te liggen, en we maaien het als het te lang wordt. 
  
Met andere woorden, net als met gras, komt er ook bij ons mensen heel wat 
boven de grond, maar dan aan roeping, drijfveer, inspiratie en verbeelding. 
Met die diversiteit voor ogen brengt de activiteitencommissie kunstenaar, 
muzikant, inleider, kok en wandelgids elk met hun verhaal bijeen. Om ons 
lekker te laten neerzijgen in zachtheid, of als een spriet zo vlijmscherp mee te 
laten doen in een discussie. Dat we, hoe dan ook, maar weten wat er zoal kan 
opkomen aan talent, dat heeft de activiteitencommissie steevast voor ogen. 
We hebben daarbij gekeken  naar alles wat goed en positief is, wat opbeurt, 
bemoedigt, bezieling, kleur en reliëf geeft, en tot nadenken stemt. Zo divers 
als gras maar kan zijn. 
 
Wij hopen dat ook u komt. Al was het alleen maar om eens bij uzelf na te 
gaan, wat er bij u zoal boven de grond verschijnt, aan grassprieten en andere 
grassoorten.  
 

Attje van der Velde, Lineke Nielsen, Johan G. Koers, Lykele Buwalda, Jan Koers 
en Pieter Post, activiteitencommissie zomer 2018 
 
Adres:  Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ/Vermaningsteeg 3, 

Heerenveen. Tel. 0513-623163 
Email:  info@doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
Website: www.doopsgezindheerenveentjalleberd. 
Foto’s:  tenzij anders vermeld, internet; omslag: Pieter Post 

http://www.doopsgezindheerenveentjalleberd/
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Kalender 

 

23 september 2018 | Dubbelkwartet Canto 
Divertimento, 5 
 
9 oktober 2018 | Wandeling in het Katlijker Schar, o.l.v. 
Durk Zwaagstra, 6 
 

15 oktober 2018 | Lezing mr. Wim Anker, advocaat 

‘Strafpleiter, een wandeling op een evenwichtsbalk’, 7  
 

14 november 2018 | lezing Coen Huese, Van BAUHAUS 
tot MY MOTHERS HOUSE over Moderne Architectuur, 8 
 

25 november 2018 | CD Concert Schubert’s Winterreise 
met toelichting door Wil Noorduyn, 9 
 

2 december 2018 | liturgisch concert ‘Lessons and 
Carols’, 10 

 

20 december 2018 | Kerst-Inn, 11 
 

27 december 2018 | St. Thomaswandeling,  
Oudehorne, 12  
 

17 januari 2019 | Lezing drs.mr. Wim van der Zwan, 
justitiepredikant over gevangenispastoraat, 13 
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14 februari 2019 | Filmavond ‘Le Havre’ (2011) | 
thema: Vluchtelingenproblematiek, 15 
 

13 maart 2019 | Oranjewoud boswandeling, 16 
 

13 maart en 10 april 2019 | ‘In minske wêze op ierde’ – 
liet 538. 40-dagentijd: Sobere maaltijden, 17 
 

21 maart 2019 | Lesbos: Annelies Klinefelter vertelt 
over haar ervaringen met vluchtelingen, 18 
 

11 april 2019 | ‘Bidden, verplegen en vechten – De 
Duitse Orde vroom, veroverend en strijdvaardig’, 19 

 

28 april 2019 | Schilderkunst van Dimitri Feenstra en 
het Strijkersensemble o.l.v. Henk Louwrink, 20 
 

26 juni 2019 | Wandeling Oldeboorn, 22 

 

Samen eten doorheen het jaar, 23 
 
Vooruitblik 2019-2020 | Lezing Ruud Bartlema, Marc 
Chagall, 24 
 
Andere lopende activiteiten, 25 
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Foto: Canto Divertimento 
 
23 september 2018 | concert 

Dubbelkwartet Canto Divertimento, opnieuw in de 
Heerenveense vermaning 
Aanvang:   15:30 uur  
Waar?  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:  Vrij, bij de uitgang een collecte  
Informatie:  Johan G. Koers, 0513-636333, email: 

jgkoers@telfort.nl 
 

Op deze zondag  wordt de serie van activiteiten voor het seizoen 
2018/2019 geopend met een concert door het dubbelkwartet Canto 
Divertimento uit IJlst onder leiding van Bob Pruiksma , met  
medewerking van Frits Haaze (orgel en piano). Ook vorig jaar was dit 
vocaal ensemble te gast in Heerenveen. Canto Divertimento brengt 
een programma, dat is toegesneden op een breed publiek. 
Bijzondere aandacht is er voor muziek van in ons land weinig 
uitgevoerde componisten als de Amerikaan Stephan Paulus (1949- 
2014) en de Noor Kim André Arnesen (1980), die één van de meest 
uitgevoerde componisten in zijn land is. Het concert wordt afgesloten 
met werk van de in Ierland geboren componist Charles Villiars 
Stanford (1852-1924). Zijn muziek staat helemaal in de romantische 
traditie van de Anglicaanse kerkmuziek en geniet wereldwijde 
bekendheid. Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met 
Kerkconcerten Heerenveen. 
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9 oktober | in beweging 

Wandeling in het Katlijker Schar, o.l.v. Durk Zwaagstra 
Aanvang:   10:00 uur 
Startplaats:  Parkeerterrein Schoterlandseweg, Katlijk 
Opgave bij:  Johan G. Koers, 0513-636333; email: 

jgkoers@telfort.nl, of bij: Jan Koers 06-51016275, 
email: j.koers46@upcmail.com 

 

De eerste wandeling van het nieuwe seizoen zal  op dinsdag 9 
oktober plaatsvinden in het Katlijker Schar, een indrukwekkend 
natuurgebied van ongeveer 3 vierkante kilometer. Tot in de jaren 
zestig als productiebos in handen van de Oranjewoudster 
Patriciërsfamilie Bieruma Oosting,kwam het gebied in 1969 in beheer 
van het Fryske Gea. Het werd getransformeerd tot natuurbos met 
een gevariëerde begroeiing en een hogere waterstand. 
Bezienswaardig is het kunstwerk ‘De wolven’van beeldhouwer Anne 
Woudwijk. Ter afsluiting van het geheel wordt het informatiecentrum 
‘’t Beekponkje’ bezocht. Na afloop is er gelegenheid , om koffie te 
drinken in het Grand Café van Hotel Tjaarda te Oranjewoud (eigen 
rekening).Het parkeerterrein van het Katlijker Schar bevindt zich aan 
de Schoterlandseweg te Katlijk. Vanuit de richting Mildam aan de 
rechterkant van de weg,vlak na de vestiging van It Fryske Gea, 
Schoterlandseweg 24/a te Katlijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@upcmail.com
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15 oktober | lezing 

‘Strafpleiter, een wandeling op een evenwichtsbalk’. 
Mr. Wim Anker, advocaat 
Aanvang:   20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:   €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie:  Lykele Buwalda 0513-631885, email: 

l_buwalda@upcmail.nl 
 
Wim Anker: ‘Ik spreek over de rol, taak en attitude van de 
strafpleiter. Ga in op de ethische grenzen en benoem de vijf 
principiële uitgangspunten van ons kantoor. Ook sta ik stil bij 
interessante zaken uit verleden en heden. Ik besteed onder meer 
aandacht aan de grote zedenzaak in Amsterdam, waarin wij de 
hoofdverdachte Robert M. bijstonden. Ook is er aandacht voor de 
zaak Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn. Ook 
diverse anekdotes komen aan de orde. Het geheel heeft een niet al te 
zwaar karakter’. 
 
Wim Anker studeerde in Groningen (strafrecht). Momenteel is hij 
advocaat te Leeuwarden. Door vakgenoten werd hij in 2015 verkozen 
tot 'Meest gewaardeerde advocaat'.  Anker is gespecialiseerd in TBS. 
Wim en zijn broer en collega Hans hebben een doopsgezinde 
achtergrond. 
 

 

mailto:l_buwalda@upcmail.nl
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Foto: Bauhaus Archiv     Foto: Venturi, Rauch, Scott-Brown 
 
14 november |lezing 

Coen Huese, Van BAUHAUS tot MY MOTHERS HOUSE 
lezing over Moderne Architectuur 
Aanvang:   20:00 uur 
Waar?   Menniste Wurkpleats 
Toegang:   €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie:  Johan G. Koers, 0513-636333, email: 

jgkoers@telfort.nl 
 
De titel van deze lezing overspant de perioden tussen 1920 en 1970. 
Daarnaast markeren de namen het verschil tussen het rationalisme 
uit de beginjaren van de vorige eeuw en de sensitiviteit die in de 
laatste decennia als post modernisme aan het licht kwam. We 
hebben het dan over de kunst in het algemeen en over de 
architectuur van die tijd in het bijzonder. Of, om het wat preciezer te 
zeggen: de opkomst en ondergang van het modernisme aan de hand 
van de 'levensloop' van de moderne architectuur. Het verhaal van 
een 'lichtende toekomst' die achter ons ligt en van een andere 
waarop het zicht niet altijd even helder blijkt. Over een klein maar 
spannend tijdperk en daarom misschien juist interessant om te 
volgen, vooral omdat het een tipje oplicht van de sluier van ons aller 
culturele achtergrond. 
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25 november | concert 

CD Concert Schubert’s Winterreise met toelichting 
door Wil Noorduyn 
Aanvang:   15:00 uur 
Plaats:   Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:   €5,00 inclusief 1 consumptie; er is een pauze 
Informatie:  Johan G. Koers, 0513-636333, email: 

jgkoers@telfort.nl 
 
De liederencyclus ‘Die Winterreise’ behoort tot het allermooiste dat 
Franz Schubert (1797-1828) geschreven heeft. De cyclus, die uit 24 
liederen is opgebouwd (teksten: Wilhelm Müller) handelt over een 
verliefde jongeman, die afgewezen wordt. Gekweld  en achtervolgd 
door herinneringen reist hij door een ijzig landschap, waarin de barre 
natuur zijn innerlijke strijd en- verlangen weerspiegelt. De 
gerenommeerde zangpedagoge Wil Noorduyn uit Mildam maakte 
gedurende een lange reeks van jaren studie van de cyclus. Zij zal bij 
de liederen een toelichting geven, waardoor de muziek nog 
toegankelijker wordt. CD-opnamen van twee topsolisten (Dietrich 
Fischer Dieskau en Gerald Moore) en de mooie ambiance van de 
Heerenveense Vermaning zullen voor een intense belevenis zorgen. 
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2 december 2018 |liturgisch concert 

‘Lessons and Carols’ met medewerking van het Kleinkoor van 

de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd, 
o.l.v. Johan G. Koers, Paul Towles fluittist, Pieter Post lector 
Aanvang:   16:00 uur 
Waar?  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:   vrij 
Informatie:  Johan G. Koers, 0513-636333, email: 

jgkoers@telfort.nl 
 
Op de Eerste 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: zo zullen er niet alleen 
Carols ten gehore worden gebracht, maar ook Nederlandstalige, 
Duitse en Friese liederen. Ook het bekende ‘Notre Père’ van de 
Franse componist Maurice Duruflé krijgt een plaats op het uit te 
voeren programma, evenals het prachtige ‘Groter dan ons hart’ van 
Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Het geheel zal worden verzorgd 
door het Kleinkoor van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente 
Heerenveen en Tjalleberd onder leiding van Johan G. Koers. Dr. Pieter 
Post zal optreden als liturg en de verbindende teksten lezen. Behalve 
koorzang is er volop gelegenheid tot samenzang. Een prachtige 
opmaat voor de naderende Kerstdagen. 
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 foto: Pieter Post 
 
20 december 2018 | Kerst-Inn 

‘Een kind is ons geboren’ 
Aanvang:  19:00 uur- 21:00 uur 
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
 

Op deze donderdag zullen de deuren van de Heerenveense 
Vermaning weer geopend zijn vanwege een Kerst-Inn, zoals die ook 
in het verleden vaak heeft plaatsgevonden. 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, waaraan wordt meegewerkt door tal van 
gemeenteleden en vrienden van de gemeente: het gemengd koor De 
Mennosjongers onder leiding van dirigente Aaltje Bakker 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 momenten zijn, waarop de bezoekers onder het genot 
van een kopje koffie, thee of chocolademelk in gesprek kunnen gaan 
met tafelgenoten.  

De sfeer is ongedwongen en laagdrempelig, het onderlinge contact 
staat centraal. En waar is het nu beter toeven, dan bij de prachtige 
Kerstboom in  de sfeervol verlichte kerk? Kerkenraad en 
Activiteitencommissie van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente 
Heerenveen en Tjalleberd heten u van harte welkom. 
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27 december 2018 | in beweging 

St. Thomaswandeling, Oudehorne  
Aanvang:     13:30 uur 
Start:     vanaf de klokkenstoel 
Informatie en opgave:  Johan G. Koers, 0513-636333; email: 

jgkoers@telfort.nl of: Jan Koers 06-
51016275, email: j.koers46@upcmail.com 

 

Voor enthousiaste wandelaars wordt er in het komende seizoen een 
reeks wandelingen uitgezet. Zoals de ‘Sint Thomaswandeling’, 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. 
De wandeltocht van ongeveer een uur is gratis, en staat onder leiding 
van Jan Koers en Johan G. Koers. Na afloop eten we snert bij de 
Kiekenhof te Nieuwehorne (voor eigen rekening) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@upcmail.com
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17 januari 2019 | lezing  

‘Gevangenispastoraat: tussen isolement en menselijke 
genegenheid’ door drs.mr. Wim van der Zwan, justitiepredikant 

Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie: Pieter Post, 0513-785542; of: pbpost1958@gmail.com 
 
De in Heerenveen woonachtige Wim van der Zwan is al meer dan 
dertig jaar justitiepredikant. Hij neemt ons mee naar het bijzondere 
werkveld van het gevangenispastoraat.  
 
Na een verblijf in een Huis van Bewaring volgt meestal selectie en 
overplaatsing naar een gevangenis. De rechtbank heeft gevonnist, de 
rechtsgang is afgelopen en voor de betreffende gedetineerde 
betekent dit dat hij of zij weet hoe lang de straf duurt en welke 
detentiefasering er eventueel volgt. 
 
De hoge muren die een gevangenisgebouw afgrendelen van de 
buitenwereld om te voorkomen dat gedetineerden ontsnappen, zijn 
ook de symbolische uitdrukking van  maatschappelijk uitsluiting of 
uitstoting. Sociale verbanden die elk mens nodig heeft om zijn leven  
zin en inhoud te geven, maatschappelijk verbanden van arbeid of 
andere vormen van dienstverlening die voor elk mens wezenlijk van 
belang zijn, zijn voor een gedetineerde in een gevangenis praktisch 
niet mogelijk. Post, telefoon en bezoek zijn de enige mogelijkheden 
om contact met de samenleving te houden.  
 
Langdurig verblijf heeft tot gevolg dat gedetineerden in een 
isolement terechtkomen dat maakt dat zij zich niet of nauwelijks 
betrokken voelen bij wat er in de maatschappij om hen heen gebeurt.  
Op den duur leidt dit tot vormen van afkeer en negatieve 
beeldvorming. 
 
Langdurige opsluiting leidt ook tot een mate van vereenzaming. 
Contacten met het thuisfront zijn niet altijd mogelijk - voor de groep 
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buitenlanders geldt dat de familie niet op bezoek kan komen 
vanwege de afstand en de hoge kosten -  of zoals in veel gevallen 
vallen weg omdat de spanningen te groot worden.  De  intrinsieke 
behoefte aan warmte,  vriendschap en genegenheid zijn in een 
machoachtige wereld van een gevangenis waar mensen elkaar op het 
gebied van kracht en uiterlijkheid de maat nemen, echter van 
levensbelang.  
 
In deze inrichtingen van justitie werken ook geestelijk verzorgers, die 
namens hun zendende instantie  gedetineerden bijstaan. Wat voor 
werk doen ze eigenlijk? Wat kunnen ze betekenen voor mensen die 
soms jarenlang worden opgesloten? 
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14 februari |filmavond 

Le Havre (2011) | Vluchtelingenproblematiek 
Aanvang:  20:00 uur 
Locatie:  Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie: Pieter Post, 0513-785542; of: pbpost1958@gmail.com 
 
In samenhang met de bijeenkomst met Annelies Klinefelter op 21 
maart, kijken we alvast naar deze film Le Havre, een Fins-Franse 
productie (2011).  
 
‘Marcel Marx heeft zijn oude zwerversleven vaarwel gezegd en 
probeert een huiselijk bestaan op te bouwen in Le Havre. Als 
schoenpoetser is het leven geen vetpot, maar zijn vrouw Arletty zorgt 
goed voor hem. Marcel is tevreden met het leven tot het lot hem in 
contact brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling. 
Marcel ontfermt zich over de jongen. Hij moet zijn optimistische 
levensvisie inzetten om de muur van menselijke onverschilligheid 
omver te werpen. Daarbij kan hij een beroep doen op de rotsvaste 
solidariteit van de mensen uit de buurt. Het net van de politie lijkt zich 
om de vluchteling te sluiten, maar Marcel laat zich niet zo makkelijk 
buiten spel zetten...’ 
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13 maart  | in beweging 

Oranjewoud boswandeling o.l.v. van Jan en Johan G. Koers 

Duur:   1,5 uur 
Aanvang:   10:00 uur 
Startplaats:  Hotel-restaurant Tjaarda 
Opgave bij:  Johan G. Koers, 0513-636333; email: 

jgkoers@telfort.nl of bij: Jan Koers 06-51016275, 
email: j.koers46@upcmail.com 

 
De derde wandeling van dit seizoen zal plaatsvinden in Oranjewoud. 
Gestart wordt vanaf de parkeerplaats bij Hotel Tjaarda. Vanuit het  
Reigerbos zal een route worden gelopen van ongeveer 1.15 uur. Deze 
zal de deelnemers langs de mooiste plekken van het historische  
bosgebied van Oranjewoud leiden. Na afloop kan er koffie worden 
gedronken in het Grand Café van Hotel Tjaarda (eigen rekening).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@upcmail.com
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 Foto: Pieter Post 
 

13 maart en 10 april | ‘In minske wêze op ierde’ – liet 538 
40-dagentijd: Sobere maaltijden 
Aanvang:   17:30 uur 
Locatie:   Menniste Wurkpleats 
Collectedoel:  Voedselbank (13/3) en het Hospice (10/4) 
Opgave bij:  Attje van de Velde,  0513-625249; email:  

a.velde22@upcmail.nl 
Eigen bijdrage:  Kostendekkend 
 

De periode voor het Paasfeest is de 40-dagentijd. In sommige 
tradities wordt dit ook wel de vastenperiode genoemd. Het vasten 
wordt in de Nederlandse kerken niet volop meer gepraktiseerd. Wel 
zien we een nieuw verschijnsel opkomen, bijvoorbeeld dat mensen 
‘consuminderen’ (zoals geen alcohol door de week, 
koekjes/appelgebak laten staan, minder inkopen en dat geld sparen 
voor een goed doel, enz.). Zo worden er ook binnen kerkelijke 
gemeenschappen sobere maaltijden gehouden. Wij oefenen ons in 
‘soberheid’ vanuit het bewustzijn dat niet iedereen kan delen in de 
welvaart. Vandaar dat er een gespreksthema centraal staat. Ook in 
onze gemeenschap willen we dat dit jaar opnieuw gaan doen. U 
wordt daarbij hartelijk uitgenodigd om iemand mee te nemen, 
iemand uit de buurt, of een kennis. 

mailto:a.velde22@upcmail.nl
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Annelies Klinefelter een dag in hongerstaking 

 
21 maart | lezing  

‘Lesbos: van vakantie-eiland naar vluchteling-eiland’. 
Annelies Klinefelter vertelt over haar ervaringen met 
vluchtelingen 
Aanvang:   20:00 uur 
Waar?  Menniste Wurkpleats 
Toegang:   €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie: Pieter Post, 0513-785542, of: email 

pbpost1958@gmail.com 
 
Annelies Klinefelter: ‘De vluchtelingen wijzen Europa op haar plicht 
tot humane opvang,  ik zie het als mijn Christelijke plicht hen daarbij 
te helpen.’  Veel te vaak en veel te veel strandden er boten met 
(Syrische) vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Vele 
internationale hulpverleners zijn naar Lesbos gekomen om deze 
mensen in hun ontredderde omstandigheden te helpen. Maar hoe 
doen ze dat? Annelies Klinefelter is als vertegenwoordiger van 
Christian Peacemaker Team vele malen op Lesbos geweest en blijft er 
naar toe gaan. Enige tijd geleden waren Amir, Hoseyn, Aresh en 
Arash op Lesbos in hongerstaking. Annelies ondersteunde hen en 
ging in haar woonplaats Steenwijk een dag in hongerstaking om ons 
te wijzen op hun lot. Zij vertelt op 21 maart meer. 
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Wapenschild van de Duitse orde  

11 april | lezing 
‘Bidden, verplegen en vechten – De Duitse Orde 
vroom, veroverend en strijdvaardig’. Inleiders: Dik 
Bolkestein en Gooitzen Bosma 
Aanvang:   20:00 uur 
Waar?  Menniste Wurkpleats 
Toegang:   €5,00 inclusief 1 consumptie 
Informatie:  Lykele Buwalda 0513-631885, email: 

l_buwalda@upcmail.nl 
 
Deze fascinerende ridderorde, ook wel de Teutoonse Orde, ontstond 
in 1189 tijdens de derde kruistocht. Aanvankelijk een gemeenschap 
van monniken, al snel, en vooral in de 13e en 14e eeuw, vooral een 
militaire machtsfactor in Europa. De Duitse Orde is georganiseerd in 
zogenaamde Balijen en Commanderijen. Het ‘Convent van Schoten’, 
met, bij Oudeschoot, een klooster aan de Tjonger, was één van de 
bezittingen van de Balije van Utrecht. De kleine, exclusieve en 
adellijke, orde bestaat nog steeds. Niet  langer met het zwaard 
bekerend, maar met ook eigentijdse humanitaire doelen. Wie waren, 
wie zijn die ridders? Edellieden, bestaan die dan nog? 

De afgelopen jaren zag Dik Bolkestein veel van hun sporen in de 
Baltische landen, Kaliningrad en Polen. Hij was enkele malen te gast 
bij de Utrechtse Balije.  

Met Gooitzen Bosma, die veel weet van de geschiedenis van de Orde 
in Heerenveen, vertelt Dik Bolkestein hier meer over. 
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Foto’s: privécollectie Dimitri Feenstra; ‘Adagio’ Pieter Post 

28  april | Kunst en concert 

Middagexpositie schilderkunst Dimitri Feenstra in 
combinatie met het Strijkersensemble  o.l.v. Henk 
Louwrink, piano 
Aanvang:   15:30 uur 
Locatie:  Doopsgezinde kerk Heerenveen 
Toegang:   vrij, collecte bij de uitgang 
Informatie:  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 

mailto:jgkoers@telfort.nl
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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, 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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26 juni | in beweging 

Wandeling Oldeboorn o.l.v. Geertje Wierda 

Aanvang:   10:00 uur 
Startplaats:  Café De Post (vh Goerres) 
Opgave bij:  Johan G. Koers, 0513-636333; email: 

jgkoers@telfort.nl of bij: Jan Koers 06-51016275, 
email: j.koers46@upcmail.com 

 

We wandelen in en rondom Aldeboarn, één van de oudste dorpen 
van Friesland. Het is vooral bekend vanwege de gondelvaart die 
jaarlijks op de laatste vrijdag van augustus plaatsvindt. En natuurlijk 
van de karakteristieke kerktoren die ver boven het dorp uittorent. De 
route voert ons langs de meest bezienswaardige plekjes van het 
dorp. De start is bij café De Post (voorheen Goerres) aan het Doelhôf. 
Dit is midden in het dorp. Bij zowel het café als de tegenoverliggende 
'grutte tsjerke' is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Het is 
tenslotte, een goede gewoonte om met elkaar na de wandeling 
ergens nog iets te eten en/of te gaan drinken. 
 
 
 

 

mailto:jgkoers@telfort.nl
mailto:j.koers46@upcmail.com


23 
 

Eten doorheen het jaar 

‘… weest niet bezorgd voor je ziel over wat je moet eten …’ 
Mattheus 6:25 

Wanneer?  9 september; 7 oktober; 11 november; 9 december; 
13 januari 2019; 10 februari; 10 maart; 14 april; 12 
mei; 9 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  

 

Gewoon gezellig. Voor wie alleen woont en voor wie niet alleen 
woont. Elke tweede zondag van de maand lunchen. Je spreekt eens 
iemand die je nooit spreekt. Je deelt een verhaal of een stukje 
geschiedenis. En ondertussen laat het zich smaken. 
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V o o r u i t b l i k 
2 0 1 9 – 2 0 2 0 

 
18 september 2019 | Religie en kunst 

Ruud Bartlema: lezing over het leven van Marc Chagall 
Aanvang:  20:00 uur 
Waar? Menniste Wurkpleats 
Toegang:  €5,00 inclusief 1 consumptie 
 
Twee jaar geleden was Ruud Bartlema bij ons te gast over het werk 
van de joodse kunstenaar Marc Chagall. Daarop werd enthousiast 
door het publiek gereageerd, terwijl Bartlema eigenlijk nog niet 
uitgesproken was over zijn onderwerp. Daarom een goede reden om 
hem voor een tweede maal uit te nodigen en ons verder in te wijden 
in de wereld van Chagall. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Alle andere bestaande activiteiten 
 
Voor uur, tijd, data en andere vragen kunt u contact opnemen met 

onderstaande personen, en adressen. 
 

Bibliotheek, elke maandagmiddag boek-uitleen, gesprek en 
koffie/thee, 14:00 uur | Broer Veenstra, 0513-627606, 

b.veenstra16@chello.nl 
 

‘Contact’, om de week gespreksavonden, lezingen, 19:30 uur | 
Marjan van der Meulen, 0513-610946, 

gerrit.vander.meulen@chello.nl 
 

De Mennosjongers, gemengd koor, elke week zingen, 19:30 uur | 

Gré Hardoff, 0513-615198, 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 
 

‘GEL’ (Geest en Lichaam) met elkaar fietsen, wordt per keer 
afgesproken | 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, cantorij, 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 

 
Kerkdiensten ‘s zondagmorgens om 10:00 uur. Zie 

www.doopsgezindheerenveentjalleberd.nl 
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