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Kerkdiensten
6 januari

Gorredijk

10.00 uur

Zr. Jolanda Molenaar, vergadering na de dienst voor
leden/vrienden Gorredijk-Lippenhuizen

13 januari

De Knipe

10.00 uur

Zr. Martha Prins

20 januari

Wergea
Gorredijk

10.00 uur

Broederschapsdag
Oecumenische dienst

27 januari

Gorredijk

10.00 uur

Zr. Jolanda Molenaar

3 februari

De Knipe

10.00 uur

Br. Cor Nijkamp, extra collecte: nieuw Safina

10 februari

Gorredijk

10.00 uur

Zr. Thea Tholen

17 februari

De Knipe

10.00 uur

Zr. S. Groen-Kleisen, extra collecte: jongerenwerk
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2019 – wat zal het nieuwe jaar ons brengen?
Bent u er ook zo mee bezig? Met gedachten en
vragen over hoe het nieuwe jaar er voor ons als
leden en vrienden van de doopsgezinde gemeente
Gorredijk-Lippenhuizen uit zal zien?
Ik merk dat ik de laatste tijd veel nadenk over wat
het komende jaar ons zal brengen. Er gaat in
2019 zo veel veranderen! ‘Mijn’ gemeente, de
doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen,
waar ik al zo ongeveer vanaf mijn vierde rondloop, houdt in 2019 op te bestaan. Dat hebben
we met zijn allen besloten omdat het simpelweg
niet anders kan. We zijn een kleine, grijze
gemeente geworden, met simpelweg te weinig
leden en draagkracht om nog op zinvolle wijze te
kunnen voortbestaan. We hebben al een hele tijd
geen kerkenraad meer, het aantal leden dat nog
kerkdiensten of eventuele andere bijeenkomsten
bezoekt of kan bezoeken is klein en van de groepen die er waren, bestaat alleen Kring Oosterwolde nog.
Als je al die feiten op een rij zet, is het rationeel
gezien niet meer dan logisch dat we hebben
besloten om als gemeente te stoppen en op zoek
te gaan naar een veilige haven; een levenskrachtige gemeente, waar pastorale zorg is voor onze
gemeenteleden en vrienden die dat nodig hebben,
en waar allerlei activiteiten worden georganiseerd
die een mens voeding bieden en inspireren. Die
veilige haven hopen we, zoals u weet, te hebben
gevonden in de Verenigde Doopsgezinde
Gemeente Heerenveen en Tjalleberd.
En na vele vergaderingen en overleggen is het in
februari dan zover: op 24 februari zal de laatste
dienst in de vermaning in Gorredijk zijn. En dat
is dus een van de dingen waar ik nu, zo aan het
eind van dit jaar over mijmer. Want zoals ik net
schreef, rationeel gezien is het niet meer dan
logisch dat we als gemeente aansluiting zoeken bij
een grotere, levenskrachtige gemeente. Maar als
ik mijn gevoel laat spreken, klinkt er een heel
ander geluid: dan wil ik niet dat het orgel nooit
meer zal klinken, dat er geen gemeentezang meer
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klinkt, dat er geen woorden meer vanaf de kansel
worden gesproken en dat er niet meer samen koffiegedronken en bijgepraat wordt. Dan denk ik
aan ál die mensen die ons zijn voorgegaan, die
sinds de eerste steenlegging op 12 oktober 1939
tijd en energie in de gemeente en het kerkgebouw
hebben gestoken, die er, zoals zovelen van ons,
hoogte- en dieptepunten in hun leven hebben
meegemaakt en die er troost, bemoediging en
hoop hebben gevonden.
Ik noem die mensen weleens ‘schimmen uit het
verleden’ en soms zie ik ze in gedachten voor me,
als ik tijdens het orgelspel na de preek mijn
gedachten laat gaan. De schimmen die ik dan zie,
zijn – als je naar de hele geschiedenis van ons
kerkgebouw kijkt – uit een recent verleden: ik zie
mijn ouders: mijn moeder is in deze kerk
gedoopt, mijn ouders gaven elkaar hier het jawoord; mijn beppe is hier gedoopt; mijn zus is
hier gedoopt; mijn heit, mem en beppe zijn hier
uitgedragen; ik ben hier gedoopt; Kees en ik hebben hier de zegen over onze relatie gevraagd.
Ik heb in deze kerk zo veel beleefd: als zondagsschoolkinderen vierden we hier kerst en kwamen
we ieder jaar zingend de kerk binnen met een
kaarsje in de hand: ‘Jezus zegt dat hij hier van ons
verwacht…’; ik zong in het kerkkoor onder leiding van ds. Swerms – met repetitie op de zaterdagochtend om 9 uur – wat een tijdstip voor een
koorrepetitie!; ik speelde in toneelstukken die ds.
Swerms had geschreven en als we het oude jaar
hadden uitgezeten bij pake en beppe, die naast de
kerk woonden, gingen we meteen na middernacht naar de kerk om ds. Swerms, die dan de
klok luidde, een gelukkig nieuwjaar te wensen.
En zo zijn er nog veel meer herinneringen en dat
zijn dan alleen nog maar de dingen die ikzelf heb
meegemaakt. Moet je je eens bedenken wat er in
die tachtig jaar na de eerste steenlegging allemaal
in en rond ons kerkgebouw is gebeurd. Als de
muren konden praten……
En straks in februari komt er een einde aan die

geschiedenis. Als gemeenteleden waaieren we uit
over verschillende andere gemeentes, de gemeente Gorredijk-Lippenhuizen gaat formeel op in de
Verenigde Doopsgezinde Gemeente HeerenveenTjalleberd en het kerkgebouw moet worden verkocht. Ook betekent het stoppen van onze
gemeente dat er een einde komt aan de jarenlange
samenwerking met de gemeente Bovenknijpe.
Ook voor de Knypsters betekent dat een grote
verandering. Zij gaan alleen verder en moeten
een modus vinden voor hoe zij in de toekomst
gemeente willen en kunnen zijn. En zo brengt
2019 dus grote veranderingen voor onze beide
gemeentes.
Ik kom nog even terug op mijn gemijmer: de
schimmen uit het verleden maken me melancholisch en soms verdrietig omdat de gemeente zoals
ik die heb gekend en waarin zij een rol hadden,
en ook het kerkgebouw waarin ik zoveel heb
beleefd, er straks niet meer is. Maar ik troost mij
met de gedachte dat die herinneringen in mijn
hart zitten en niet in de stenen van het kerkgebouw. Ik zal de vertrouwdheid van ‘mijn’ kerk en
‘mijn’ gemeente missen, maar die herinneringen
en dat gevoel draag ik altijd bij me.

En hoewel het afscheid pijn zal doen, kijk ik ook
uit naar de overgang naar de nieuwe gemeente!
Afscheid is in dit geval ook voor ons allen een
nieuw begin. Een nieuw begin in een nieuwe
gemeente, waar we nieuwe mensen zullen leren
kennen, waar we mogen verwachten weer bemoediging, inspiratie en troost te vinden. En er zal
ongetwijfeld wat tijd voor nodig zijn, maar ik
hoop dat we toch zeker aan het eind van 2019
niet meer zullen spreken van ‘de nieuwe gemeente waar ik nu lid van ben’, maar van ‘mijn’
gemeente, want dat betekent dat we een nieuw
thuis hebben gevonden.
Astrid

Aandacht voor elkaar
De laatste maanden van het jaar verliepen voor
br. en zr. Klaas en Minke Weenings (Nijhof 46,
8435 XJ Donkerbroek) anders dan ze hadden
verwacht: Minke lag een tijdje in het ziekenhuis
wegens een longontsteking en terwijl ze daar
thuis nog van aan het herstellen was, viel Klaas
met zijn fiets en brak hij zijn heup. Na de operatie mocht hij gelukkig al snel weer naar huis.
Klaas en Minke, we wensen jullie een spoedig
herstel!

De moeder van zr. Netty Maarse (Gijenham 57,
8431 SG Oosterwolde) is vlak voor kerst op 96jarige leeftijd overleden. Netty en Ammy, gecondoleerd en veel sterkte met dit verlies.
Zr. Marchien Hekman, Rikkingahof 38, 8431
MD Oosterwolde, is met attestatie overgegaan
naar de Protestantse gemeente Oosterwolde c.a.
Ze blijft wel lid van Kring Oosterwolde.

Zr. Rens Plantenga-Dijkstra heeft een herseninfarct gehad en verblijft nu in Lindestede voor
revalidatie. Haar adres is: afd. Tjonger Lindestede, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega. Ze
is telefonisch bereikbaar op: 06-26237212.
Rens, we wensen ook jou een goed herstel!
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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!
7 januari
28 januari
10 februari
18 februari
27 februari

Zr. M. Hekman, Rikkingahof 38, 8431 MD Oosterwolde
Zr. K. v.d. Akker-de Kroon, Burg. Selhorststraat 6B, 8401 PA Gorredijk
Br. K. Timmerman, Noordeinde 17, 8428 HL Fochteloo
Zr. J.M. Boonstra-Duijf, Zuider Es 7, 8426 KA Appelscha
Zr. W. de Groot, Het Meer 225, 8448 GG Heerenveen

Agenda
6 januari
24 januari

19.45 uur

14 februari

19.45 uur

24 februari
21 maart

19.45 uur

Vergadering na de dienst voor leden/vrienden
gemeente Gorredijk-Lippenhuizen
Kring Oosterwolde, Kees Timmerman over religie
in de kampen Oranje en Ybenheer, bij Kees en
Astrid, Noordeinde 17 Fochteloo
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

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
2 december: eigen gemeente: € 17,00
2 december: steunfonds: € 15,40

Gastvrouw
6 januari

Femke

Laatste dienst br. Harmen Ament
Br. Harmen Ament houdt zijn laatste dienst in
Sneek omdat daar zijn Doopsgezinde wortels liggen. Iedereen die er graag bij wil zijn, is hier van
harte welkom. Zoals Harmen zegt: 'Om te voorkomen dat iemand achteraf zou denken: "Goh,
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ik had daar wel naartoe gewild, waarom wist ik
dat niet"'.
3 februari 2019, Doopsgezinde kerk Sneek, Singel 28, aanvang: 10.00 uur.

Kerstdienst in De Knipe
In de in kerstsfeer versierde kerkzaal begonnen
we de dienst met het aansteken van de kerstkaars,
deze was het middelpunt van een prachtig kerststuk gemaakt door Janka.
De overdenking door ds. Janka Boonstra ging
over het licht n.a.v. Johannes 1:5: En het licht
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet in haar macht gekregen.
De bijbellezingen pasten hier bij: Jesaja 9:1 t/m
6, dat begint met: Het volk dat in duisternis
ronddoolt, ziet een schitterend licht en Lucas 2:1
t/m 7, waarin de tocht naar en het verblijf in
Bethlehem beschreven wordt en de geboorte van
Jezus.
Janka las voor zeven lichten als teken van hoop:
1: Midden in honger en oorlog: vieren we de
belofte van overvloed en vrede.
2: Midden in onderdrukking en tirannie: vieren
we de belofte van dienstbaarheid en vrijheid.
3: Midden in twijfel en wanhoop: vieren we de
belofte van geloof en hoop.
4: Midden in vrees en bedrog: vieren we de belofte van vreugde en oprechtheid.
5: Midden in haat en dood: vieren we de belofte
van liefde en leven.
6: Midden in zonde en verval: vieren we de belofte van verlossing en vernieuwing.
7: Midden in de dood aan alle kanten: vieren we
de belofte van de levende Christus.

Ook al zegt Johannes: de duisternis heeft het licht
niet in haar macht gekregen, het tegenovergestelde lijkt meestal waar. Lees de krant maar, hoor
naar de radio en t.v., overal klinkt het slechte
nieuws, duisternis alom. En toch mogen wij wat
anders geloven, ons daarbij realiserend dat slecht
nieuws veel meer aandacht krijgt dan goed
nieuws. Door het slechte nieuws moet je je niet
zo laten neerdrukken dat je het geloof in goede
dingen kwijt raakt, laten we de zeven lichten als
teken van hoop, niet uit het oog verliezen.
Voor en na de overdenking hadden we een muzikaal intermezzo van Jan Stulp op piano en Coby
Kirkenier op de bugel. Het was ontroerend mooi,
vooral het geluid van de bugel was prachtig.
Na de dienst dronken we koffie in de consistoriekamer.
Anneke Durkstra had de tafels gedekt in kerstsfeer, we genoten er van de koffie met kerstbrood.
Het zag er allemaal prachtig uit, hulde Anneke;
het was het besluit van een fijne dienst.
Nelly
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Kerstdiner Kring Oosterwolde

Film over problematiek van vluchtelingen
HEERENVEEN – In de Menniste Wurkpleats
van de Doopsgezinde Kerk aan de Kerkstraat in
Heerenveen wordt donderdagavond 14 februari
de film Le Havre vertoond. Deze Fins-Franse
productie gaat over Marcel Marx. Hij heeft zijn
oude zwerversbestaan 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. Marx is
tevreden met zijn leven tot het lot hem in contact
brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling. Hij ontfermt zich over de jongen en 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.
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Het net van de politie lijkt zich om de vluchteling te sluiten, maar Marx laat zich niet zo
gemakkelijk buitenspel zetten.
Aanvang: 20.00 uur.
De entree bedraagt 5 euro (inclusief 1 consumptie). De film wordt vertoond in samenhang met
de bijeenkomst met Annelies Klinefelter in de
Menniste Wurkpeats op 21 maart over het vluchtelingeneiland Lesbos.
Informatie bij Pieter Post (0513-785542;
pbpost1958@gmail.com).

Vrijwilligers gezocht
Expertisecentrum Reik biedt in Gorredijk ambulante ondersteuning aan volwassenen met een
licht verstandelijke beperking. Voor onze locatie
‘Trimbeets 17-23’ zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die af en toe tijd vrij willen

maken om met 1 van onze cliënten iets te ondernemen (samen koken, wandelen of een spelletje
doen bijvoorbeeld). Lijkt u dit leuk? Dan kunt u
contact opnemen met Paulien de Vries
(p.vries@reik.nl tel. 06 20132652)

Omvallen is niet fijn
De dominostenen hadden altijd ruzie als ze weer
in de doos lagen. Dat kwam zo.
Elke keer als ze uit de doos gehaald werden, werden ze neergezet. Maar als ze allemaal waren
neergezet, kwam telkens weer het moment dat ze
omvielen. En dát wilden ze helemaal niet. Want
omvallen is niet fijn.
Toch gebeurde het iedere keer weer.
Als ze dan opgeraapt waren en terug in de doos
gegooid, maakten ze ruzie met elkaar. Mopperden op de steen die als eerste gevallen was. Dat
was steeds weer iemand anders. Maar dat maakte
niet uit: iedereen in de doos viel over hem heen.
Moet je voorstellen hoe ze dan de volgende keer
weer in hun rijtje stonden. Elke steen stond te
bibberen of hij het zou zijn vandaag. Degene die
als eerste omviel. Angstig afwachten. En ja hoor,
daar ging het hele zooitje weer: ‘Au! Au! Nee!
Au!’
Op een dag had een van de stenen er genoeg van.
Hij stond in de rij. Halverwege, zover hij kon
zien. Dat was een goede plek. Hij zou waarschijnlijk niet als eerste omvallen. Maar toch.
Kon hij maar blijven staan, dan hoefde hij de
doos niet weer in. Dan hoefde hij niet weer midden tussen ruziënde dominostenen te liggen. In
het donker. Onder de deksel.

Deze steen nam een besluit. Hij zou niet vallen.
Toen dus het vallen begon – inderdaad was hij
niet degene die werd omgeduwd – en het ‘Au!
Au! Nee! Au! Nouhou!’ opsteeg, zette hij zich
schrap. Hij probeerde wortels te krijgen op de
grond waarop hij stond. Zich zwaarder te maken
dan het stukje plastic dat hij eigenlijk was.
‘Gewapend beton!’ dacht hij ‘Ik ben gewapend
beton! Gewa-‘
Wauw. Zijn buurman viel om. Tegen hem aan.
Maar hij bleef staan. Hij bleef staan! En door de
kracht waarmee zijn buurman omgevallen was,
botste die hard terug, tegen de steen die op zijn
rug lag. En die botste weer terug tegen de vorige
steen. En zo stonden plotseling alle stenen weer
wankelend overeind. …
Kijk, toen daarna opnieuw het rijtje stenen werd
omgeduwd, hadden twee vingers die ene steen
die bleef staan ertussenuit gehaald. Ze vielen allemaal weer om. ‘Au! Au! Nee! Au!’ Maar daarna in
de doos was het voor het eerst geen ruzie.
Het ging niet over welke steen als eerste was
omgevallen. Het ging over die ene steen die als
eerste was blijven staan.
* Vrij naar een fabel van Edwin Friedman

Eind van de Men is’t
Met het einde van de Doopsgezinde gemeente
Gorredijk-Lippenhuizen komt er in de 50e jaargang ook een einde aan het bestaan van de Men
is’t.

Het februarinummer verschijnt in de week van
4- 8 februari. Inleverdatum kopij: 29 januari.
Het maartnummer zal dan het laatste nummer
zijn. Dit verschijnt in de week van 4 - 8 maart;
inleverdatum kopij: 26 februari.
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Bijbelleesrooster
Januari
1 januari
2 januari
3 januari
4 januari
5 januari
6 januari
7 januari
8 januari
9 januari
10 januari
11 januari
12 januari
13 januari
14 januari
15 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
24 januari
25 januari
26 januari
27 januari

Psalm 75
Openbaring 19:11-21
Openbaring 20:1-10
Openbaring 20:11-15
Openbaring 21:1-8
Openbaring 21:9-27
Openbaring 22:1-11
Openbaring 22:12-21
Lucas 2:22-35
Lucas 2:36-40
Lucas 2:41-52
Lucas 3:1-14
Lucas 3:15-22(38)
Jesaja 40:1-11
Jesaja 40:12-20
Jesaja 40:21-31
Ester 1:1-12
Ester 1:13-22
Ester 2:1-11
Ester 2:12-18
Ester 2:19-23
Psalm 26
Lucas 4:1-13
Lucas 4:14-30
Lucas 4:31-37
Lucas 4:38-44
Ester 3:1-11

28 januari
29 januari
30 januari
31 januari

Ester 3:12-15
Ester 4:1-8
Ester 4:9-17
Ester 5:1-14

Februari
1 februari
2 februari
3 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

Ester 6:1-14
Ester 7:1-8:2
Psalm 82
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

Men is’t
Het volgende nummer van de Men is’t zal verschijnen in de week van 4- 8 februari
De kopij voor deze uitgave moet uiterlijk 29 januari 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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