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Contactblad van de Doopsgezinde Gemeenten Gorredijk en Bovenknijpe
www.dggorredijk-lippenhuizen.doopsgezind.nl - www.dgdeknipe.nl
Voorganger:
Secr. Gem. Bovenknijpe:

Secr. Gem. Gorredijk:

Secr. Kring Oosterwolde:

Ds. Christine Schlette, Meijerweg 29, 8456 GA De Knipe, tel.: 0513845012 of 06-20490638. chrschlette@gmail.com
Zr. A. Durkstra-Kromhout, Ds. Veenweg 30, 8456 HS De Knipe.
Tel. 0513-688818. www.dgdeknipe.nl
IBAN: NL 74 RABO 0306 8003 14 t.n.v. Dps. Gemeente Bovenknijpe in
De Knipe
Zr. A.S. Werumeus Buning, Noordeinde 17, 8428 HL Fochteloo
Tel. 0516-588310. dggorredijk@doopsgezind.nl
IBAN: NL 98 INGB 0001 0003 63 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-L’huizen
Br. K.R. Timmerman, Noordeinde 17, 8428 HL Fochteloo. Tel. 0516588310. kees.timmerman@planet.nl

Kerkdiensten
10 februari

Gorredijk

10.00 uur

Zr. Thea Tholen, vergadering na de dienst voor
leden/vrienden DG Gorredijk-Lippenhuizen

17 februari

De Knipe

10.00 uur

Zr. S. Groen-Kleisen, extra collecte: jongerenwerk

24 februari

Gorredijk

14.00 uur

Laatste dienst in Gorredijk
Br. Pieter Post en voorbereidingscommissie

3 maart

De Knipe

10.00 uur

Geen dienst

10 maart

De Knipe
Heerenveen

10.00 uur
10.00 uur

Zr. Marta Prins
Br. Pieter Post - verwelkoming van de broeders en
zusters die overgaan naar de Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Heerenveen en Tjalleberd

17 maart

De Knipe
Heerenveen

10.00 uur
10.00 uur

Bijeenkomst
Br. Klaas Visbeek
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Winter

Lente

God, Schepper van hemel en aarde,

God van licht, God van leven.

Verstilde schoonheid ontneemt ons de adem. De
sneeuwvlok schittert in de eerste zonnestralen van
de vroege ochtend. Winterbloesem, gevangen in
ijs, draagt de belofte van de lente al in zich.

Verwondering overvalt ons als we in de tuin het
nieuwe leven zien groeien. Verwondering ontspringt in ons hart als we de knoppen in de
bomen open zien bloeien. Verwondering doet
ons stil staan bij de kracht van het kwetsbare
nieuwe begin. Geen kleur is groener dan lentegroen. Geen uitbundigheid is vrolijker dan het
lammetje in de wei.

We danken U voor de vreugde die de sneeuw ons
brengt. Het plezier van het ijs. De gedachte aan
uw liefde en aanvaarding verwarmt ons hart en
opent het leven voor ons. We danken U voor uw
nabijheid. Amen

Dank U voor het nieuwe leven, dank U voor verwondering, dank U voor de lofzang van de
vogels. Amen

God,

Hemelse Vader,

ons hart is koud geworden. Het leven in ons lijkt
gestorven, ons binnenste is bevroren grond – verkild, verhard. De hoop is ons uit handen geslagen. Waarom God, waarom? Verkleumd roepen
we tot U.

het leven om mij heen gaat door. De krokus
breekt door de aarde heen en opent zich kleurrijk. De bloesem van de bomen verspreidt de geur
van hoop en levenskracht.

God, kunnen we op U hopen? Kunnen we
opstaan uit deze doodsheid? Maakt U uw Naam
waar in ons leven? Dat we mogen weten dat de
knoppen al uitbarsten van nieuw leven, dat de
kracht van het nieuwe leven sterker is dan welke
koude dan ook. God, verwarm ons met uw liefde.
Amen
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Maar God, in mij klinkt een verstilde schreeuw.
In mij woedt de wanhoop om wat gebeurd is, om
wie ik los moest laten. Het doet zeer dat het leven
verder gaat. Het schuurt, omdat ik niet weet hoe
ik verder kan, hoe ik verder moet.
Om uw zachte lenteregen op mijn dorstige verlatenheid, om uw vriendelijke lentezon op mijn
verkilde huid, om uw beschutting in mijn ziel,
roep ik tot U. Amen
Alexander Veerman

Uitnodiging

De Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen zal in de loop van 2019 opgaan in de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Aangezien er vanaf 1 maart geen activiteiten in de
vermaning in Gorredijk meer plaatsvinden, nodigen de leden en vrienden u van harte uit voor de
afscheidsdienst op 24 februari 2019
om 14.00 uur
Deze dienst is voorbereid door Froukje Jansma, Pieter Post, Kees Timmerman en Astrid Werumeus
Buning
Adres: Stationswei 60 in Gorredijk

We horen graag of we op uw komst mogen rekenen, met hoeveel personen u denkt te komen en of u
eventueel (kort) het woord wilt voeren. Uw antwoord a.u.b. voor 15 februari naar Astrid Werumeus
Buning via werum001@planet.nl / Noordeinde 17, 8428 HL Fochteloo.
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Verjaardagskalender
De komende weken zijn de volgende
leden/vrienden van onze gemeenten jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne
dag toegewenst!
18 februari
27 februari
2 maart
5 maart
6 maart

Zr. J.M. Boonstra-Duijf, Zuider Es 7, 8426 KA Appelscha
Zr. W. de Groot, Het Meer 225, 8448 GG Heerenveen
Br. H.C. Op den Velde, W. Mulderreed 12, 8412 SN Hoornsterzwaag
Br. C.A. Maat, Het Meer 60, 8448 GK Heerenveen
Zr. S. de Groot-Janssen, Aan de Heerstraat 18 5563 AR Westerhoven

Agenda
10 februari
14 februari

19.45 uur

24 februari
21 maart

19.45 uur

16 april

19.45 uur

Vergadering na de dienst voor leden/vrienden
gemeente Gorredijk-Lippenhuizen
Kring Oosterwolde, Jantsje Huizinga; bij Bernard en
Gon, Zuideinde 35 Fochteloo
Laatste dienst in Gorredijk
Kring Oosterwolde, Jak Verwaal over de Talmoed,
bij Gerda Schuiling, Trambaan 6, 8431 WB Oosterwolde
Kring Oosterwolde, Kees Timmerman over religie
in de kampen Oranje en Ybenheer (vervolg), bij
Kees en Astrid, Noordeinde 17 Fochteloo

Gegevens voor de agenda a.u.b. tijdig - bij voorkeur via e-mail - doorgeven aan Astrid Werumeus
Buning, Noordeinde 17, 8428 HL Fochteloo, 0516-588310; werum001@planet.nl

Collectes Gorredijk
6 januari: € 25,10
27 januari: € 9,50
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Gastvrouw
10 februari
24 februari

Roely
Roely

Afscheidsbericht
In de laatste Men’is’t een afscheidsbericht van
mij. Nu ik voldoende hersteld ben en in staat om
er één te schrijven. Afgelopen jaar ben ik – totaal
onverwacht - ziek geweest. Dat was een verdrietige en zware tijd. Gelukkig heb ik mij al die tijd
buitengewoon gesteund gevoeld door u, mijn
meevoelende zusters en broeders. Onze wegen
gaan zich nu scheiden. Er komt een einde aan
mijn contract. Zo hier en daar zal ik sommigen
van u nog wel eens ontmoeten. En schroom niet
om contact te zoeken, mocht u dat willen. Mijn
gedachten zullen deze maand bij de zusters en de
broeders van Gorredijk-Lippenhuizen zijn die
met een dubbel afscheid hebben te maken, nu
ook hun kerkgebouw gesloten wordt.
Tot slot een gedicht met een goed bericht voor
de reiziger. We zijn allemaal onderweg, of we nu
de zeven wereldzeeën bevaren of ons huis nauwelijks meer uitkomen. Eenvoudig voortgaan, zegt
de dichter, je toevertrouwen aan de weg zoals die
komt. Het ga u goed. Liefs.
Ds. Christine Schlette

Gedicht van Herman Andriessen
Doorlopen, simpelweg en religieus. Moed houden,
eenvoudig voortgaan,
als je kunt.
En als je niet kunt, niet meer kunt, wachten,
of uitrusten bij een vriend, als die er is.
En, als die er niet is,
tóch wachten, - dan maar alleen wachten tot het weer gaat:
straks.
Eenvoudig voortgaan, de weg nemen zoals die komt
met z'n vóór en z'n tegen,
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen
de tik van je stok,
niet teveel omzien - een enkele keer soms,
want de weg gaat dwars door je hart - niet teveel
omzien,
en niet teveel ook vooruit.
Eenvoudig voortgaan en weten:
deze weg is niet alles,
en is niet van deze wereld alleen.
De wolken zien die aandrijven
uit eeuwige verten - wie trok er hun grens? - en je
hart voelen inkloppen
op de eeuwige heuvels - wie heeft ze gegrond? - en
van de dingen
de stille kant zien waar ze grenzen aan
de Eeuwige ...
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Aan de lezers van de Men is’t
die geen lid of vriend van de gemeente
Gorredijk-Lippenhuizen zijn
Ruim een jaar geleden werd in een artikel met
dezelfde aanhef gemeld dat onze gemeente Gorredijk –Lippenhuizen (In de rest van dit artikel
‘Gorredijk ‘ genoemd) met de gemeente Heerenveen en Tjalleberd (in de rest van dit artikel
‘Heerenveen’ genoemd) werkte aan een zachte
landing voor onze gemeente.
Dit overleg verliep steeds in een heel prettige
sfeer en met veel onderling begrip. Er is door beide ledenvergaderingen besloten dat er geen officiële fusie met naamsverandering en dergelijke
komt, maar dat wij ‘inschuiven’ bij de gemeente
Heerenveen. Wel wordt notarieel vastgelegd dat
Heerenveen de rechtsopvolger van onze gemeente
wordt.
Al in een vroeg stadium van het overleg was
besloten dat het organisatorisch voor de gemeente
en de predikant het beste zou zijn om het einde
van het praktisch functioneren van de gemeente
te laten samenvallen met het einde van het contract van de predikant. Dat houdt in dat er vanaf
28 februari geen diensten meer in de vermaning
worden gehouden en er geen predikant meer is.

Er moeten nog wel een aantal zaken na 28 februari worden afgehandeld. De verkoop van onze
vermaning is er de belangrijkste van. De ledenvergadering moet hier over beslissen. Totdat deze
zaken afgehandeld zijn, blijven we formeel als
zelfstandige gemeente bestaan.
De gemeente gaat op in de gemeente Heerenveen, maar de individuele leden zijn natuurlijk
vrij in hun persoonlijke keuze. Het merendeel
heeft gekozen voor Heerenveen, een aantal gaat
over naar DG Bovenknijpe en ook DG Wolvega,
PKN Oosterwolde, DG Leeuwarden en DG
Nederland ontvangen leden van ons. Aan de ontvangende gemeentes is gevraagd om, in afwachting van de officiële overschrijving, alvast pastorale zorg voor deze mensen op zich te nemen.
Op 24 februari om 14.00 uur is de laatste dienst
in de vermaning aan de Stationsweg. De laatste
Men is’t valt begin maart bij u in brievenbus en
op 10 maart is de welkomsdienst in Heerenveen.
de commissie toekomst

Lezing Klinefelter over vluchteling-eiland Lesbos
HEERENVEEN – Annelies Klinefelter geeft
donderdagavond 21 maart een lezing over Lesbos
in de Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde
Kerk aan de Kerkstraat in Heerenveen.
Zij is als vertegenwoordiger van Christian Peacemaker Team vele malen op dit Griekse eiland
geweest. Onder de titel ‘Lesbos: van vakantieeiland naar vluchteling-eiland’ vertelt Klinefelter
over haar ervaringen met vluchtelingen. Een
groot aantal internationale hulpverleners is naar
het eiland gekomen om deze mensen in hun ont-
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redderde omstandigheden te helpen. Annelies
Klinefelter legt tijdens haar lezing uit hoe ze dat
doen.
Aanvang: 20.00 uur.
De entree bedraagt 5 euro (inclusief een consumptie).
Informatie bij Pieter Post, telefoonnummer
0513-785542 of mailadres
pbpost1958@gmail.com.

Wereldgebedsdagviering Oosterwolde
U wordt allen van harte uitgenodigd voor de viering op Wereldgebedsdag.
Op:
In:
Te:
Om:

Vrijdagavond 1 maart 2019
Rooms Katholieke Kerk
Oosterwolde
19.30 uur

Thema:
“Welkom, God nodigt je uit!”

Collecte
Deze is voor een (blijf van mijn lijf) huis voor
moeders in Slovenië.
Dit is een thuis voor vrouwen met psychische,
fysieke of andere problemen, die veroorzaakt zijn
door huiselijk geweld.
Meestal hebben zij hun kinderen bij zich. Zij
ondervinden eveneens problemen door sociale
uitsluiting en armoede.
Na afloop van deze viering is er gelegenheid voor
ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie/thee. ( in de Franciscuszaal achter de kerkzaal.)
We hopen u daar ook te ontmoeten.
Een ieder is van harte welkom.

Voorgangers:
Mevr. Henriëtte Menken
Dhr. Hamke Veenstra
Organist:
Dhr. Cees Winters

De Raad van Kerken
Oosterwolde

Medewerking:
Gemeenteleden uit verschillende kerken.

Als je van iemand houdt
Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.
Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,
een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.
Dietrich Bonhoeffer
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Bijbelleesrooster
Februari
4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Jeremia 1:1-10
Jeremia 1:11-19
Jeremia 2:1-13
Jeremia 2:14-22
Jeremia 2:23-29
Jeremia 2:30-37
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Psalm 36
Jeremia 3:1-11
Jeremia 3:12-21
Jeremia 3:22-4:2
Jeremia 4:3-18
Jeremia 4:19-31
Jeremia 5:1-14
Jeremia 5:15-31
Psalm 137
Ester 8:3-17
Ester 9:1-15
Ester 9:16-23
Ester 9:24-28
Ester 9:29-10:3
Psalm 94

Maart
1 maart
2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart

Lucas 6:1-11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Lucas 7:1-10
Psalm 53
Lucas 7:11-17
Lucas 7:18-28
Lucas 7:29-35
Psalm 49
Jeremia 6:1-15
Jeremia 6:16-30
Psalm 127
2 Timoteüs 1:1-10
2 Timoteüs 1:11-18
2 Timoteüs 2:1-13
Psalm 52
Leviticus 1:1-9
Leviticus 1:10-17
Leviticus 2:1-10
Leviticus 2:11-16
Leviticus 3:1-5
Leviticus 3:6-11
Leviticus 3:12-17
2 Timoteüs 2:14-26
2 Timoteüs 3:1-9
2 Timoteüs 3:10-17

Men is’t
Het volgende, laatste nummer van de Men is’t zal verschijnen in de week van 4- 8 maart
De kopij voor deze uitgave moet uiterlijk 26 februari ingeleverd zijn bij:
Astrid Werumeus Buning, Noordeinde 17, 8428 HL Fochteloo (0516-588310) of (als Word-bestand)
e-mailen naar a.werumeusbuning@planet.nl
Verspreiding: Kees Timmerman, Noordeinde 17, 8428 HL Fochteloo,
0516-588310, kees.timmerman@planet.nl, regelt de verspreiding van Men is’t.
Wilt u zich, wanneer het gaat over de bezorging van ons blad, tot hem wenden?
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