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Kerkdiensten
4 november

De Knipe

10.00 uur

Zr. Piety Visser

11 november

Gorredijk

10.00 uur

Oosterwolde

9.30 uur

Zr.Jolanda Molenaar, vergadering na de dienst voor
leden/vrienden G’dijk
Raad van Kerkendienst, ‘Kerk en school’ in Het Anker

18 november

De Knipe

10.00 uur

Br. Cor Nijkamp, extra collecte: gemeenteopbouw

25 november

Gorredijk

10.00 uur

Zr. Janka Boonstra-Duijf Laatste zondag van het
kerkelijk jaar

2 december

Fochteloo

10.00 uur

Ds. Dieneke Grit, extra collecte Steunfonds

9 december

De Knipe

10.00 uur

Zr. Marta Prins, extra collecte De vier handen

16 december

Gorredijk

10.00 uur

Ds. Henk Klein Nagelvoort

25 december

De Knipe

10.00 uur

Zr. Janka Boonstra-Duijf, extra collecte Wereldwerk

31 december

De Knipe

19.00 uur

Zr. Thea Tholen
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Meditaties van Henri Nouwen
Bidden om een goede dood
Veel mensen zeggen: ‘Ik ben niet bang voor de
dood, maar wel voor doodgaan.’ Dat is begrijpelijk, want sterven gaat vaak gepaard met ziekte en
pijn, afhankelijkheid en eenzaamheid. Angst om
te sterven is een heel menselijke angst. Jezus voelde die angst ook. Hij werd doodsbang, ‘zijn zweet
viel als bloeddruppels op de grond’ (Lucas
22,44). Hoe moeten we omgaan met onze angst
voor de dood? Net als Jezus moeten we bidden
om bijzondere kracht, zodat we deze grote overstap naar nieuw leven kunnen maken. Dan zal
God ons een engel sturen om ons te troosten,
zoals God ook Jezus een engel zond.
Dankbaar sterven
Vaak vragen we ons af hoe we dood zullen gaan.
Aan een ziekte, door een ongeluk, in een oorlog
of door een natuurramp? Zullen we op slag dood
zijn, of langzaam sterven? Er is geen antwoord op
zulke vragen en daarom kunnen we er beter niet
over piekeren. We weten niet hoe ons leven eindigt, gelukkig maar! We moeten echter wel
nadenken over een andere vraag: als het einde van
ons leven nadert, zullen we dan zo stervan dat
anderen niet verpletterd door verdriet achterblijven, of gebukt gaan onder schuldgevoelens of
schaamte?
Hoe wij anderen achterlaten, wordt voor een
groot deel bepaald door de manier waarop wij
ons op de dood voorbereiden. Als we erin slagen
als dankbare mensen te sterven, dankbaar aan
God, en aan onze familie en vrienden, dan kan
ons sterven leven brengen voor anderen.
Onze dood is van waarde
Hoe kunnen we anderen iets positiefs meegeven
bij onze dood? Heel vaak is de dood van familieleden of vrienden iets wat mensen zwaar treft,
hen vernielt of levenslang verwondt. We moeten
alles doen wat in onze macht ligt om dit te vermijden. Wat we op zo’n moment zeggen tegen
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degenen die ons na staan, is heel belangrijk. Het
maakt niet uit of we dat nu uitspreken of
opschrijven.
We kunnen ons dankbaar tonen tegenover hen,
vergeving vragen voor onze tekortkomingen en
vergeving schenken. We kunnen zeggen dat we
heel graag willen dat ze zonder wroeging en vol
goede herinneringen aan ons verder leven. Als we
dat doen, gebeurt er bij onze dood iets zeer waardevols en wordt ons sterven een geschenk.
Liefde is blijvend
Als we doodgaan, komt er een eind aan ons
hopen en geloven, maar niet aan ons liefhebben.
Liefde is blijvend. Liefde komt van God en keert
terug tot God. Als we doodgaan, verliezen we
alles wat het leven ons gaf, behalve de liefde. Ons
liefhebben was Gods eigen leven en bewegen in
ons. Onze liefde is de goddelijke en dus onverwoestbare kern van ons bestaan. Die liefde is blijvend en zal vruchtbaar blijven van generatie op
generatie.
Als we doodgaan, kunnen we tegen degenen die
achterblijven zeggen: ‘Wees niet bedroefd. De
liefde van God die in mij woont zal ook bij
komen en je troost geven.’
Henri Nouwen
Uit: Een jaar met Henri Nouwen

Aandacht voor elkaar
Op 12 oktober is zr. Wietske de Jong-Walstra op
92-jarige leeftijd overleden.
We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies en
denken vooral ook Anke Walstra, die nu haar zus
moet missen.

Verhuisd

Collectes

Zr. Anke Walstra is verhuisd, het nieuwe adres
is: Mariënbosch, Fok 55 - 405, 8441 BN Heerenveen. Het telefoonnummer blijft 0513 622110.

14 oktober : eigen gemeente: € 21,65
14 oktober: DG zending: € 25,20

Gastvrouw
11 november
25 november

Femke
Roely

In kaart
In blom
In hân
In tút
Sy kinne in protte foar dy dwaan,
it jout krêft,
do kinst wer foarút
Mei dit gedichtsje wol ik, mei út namme fan de bern en bernsbern, jimme tank sizze foar it toande meilibjen by it ferstjerren fan myn leave man, ús heit, skoanheit en pake
Melle de Haan
Roely de Haan-Beintema
It Hearrenfean, oktober 2018
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Agenda
6 november

19.45 uur

11 november
15 december
20 december
14 februari

19.45 uur

19 maart

19.45 uur

Kring Oosterwolde, Pieter Post over het jaarthema
van de ADS ‘Geef mij nu je angst’; bij Wieb en
Wiepkje, Noordeinde 6 Fochteloo
Vergadering na de dienst voor leden/vrienden
gemeente Gorredijk-Lippenhuizen
Adventsmiddag in De Knipe
Kerstmaaltijd Kring Oosterwolde; bij Kees en Astrid
Kring Oosterwolde, Jantsje Huizinga; bij Bernard en
Gon, Zuideinde 35 Fochteloo
Kring Oosterwolde, Kees Timmerman over religie
in de kampen Oranje en Ybenheer, bij Gerda,
Trambaan 6 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

Verjaardagskalender
De komende weken zijn de volgende
leden/vrienden van onze gemeenten jarig.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een hele fijne
dag toegewenst!
8 november
10 november
11 november
21 november
22 november
26 november
2 december
3 december
3 december
8 december

Br. B. v.d.Nieuwendijk, Zuideinde 35, 8428 HD Fochteloo
Zr. G. Schuiling-v.d.Meer, Trambaan 6, 8431 WB Oosterwolde
Br. J.A. de Vries, Corso 35, 8408 HW Lippenhuizen
Zr. R. de Haan-Beintema, Willem de Zwijgerlaan 98, 8448 MB Heerenveen
Zr. A. Walstra, Mariënbosch, Fok 55 - 405, 8441 BN Heerenveen.
Br. W. v.d. Heide, Noordeinde 6, 8428 HM Fochteloo
Zr. A. Durkstra-Kromhout, Ds. Veenweg 30, 8456 HS De Knipe
Br. W. Geijlvoet, Roerdomplaan 38-2, 8446 JS Heerenveen
Zr. J. Heida-de Vries, Serviceflat Oranjewoud, K 128, 8443 EL Heerenveen
Zr. G. Beenen, Woudsingel 63a, 8443 DL Heerenveen

Leven is mensen en dingen omhelzen
en weer loslaten
om ze te laten groeien en bloeien
voor Gods aanschijn.
Leven is dankbaar zijn
voor het licht en de liefde,
voor de warmte en tederheid
in mensen en dingen zomaar gegeven.
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Leven is alles laten zijn
en zien als een gave van God.
Niets en niemand bezitten
en juichen om elke ster
die uit de hemel valt.
Phil Bosmans

Federatiedag Friese zusters in Gorredijk
Op donderdag 8 november houdt de Friese
Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen haar
jaarlijkse federatiedag in De Skâns in Gorredijk.
Ook zusters die geen lid zijn van een zusterkring
en zusters van buiten Friesland zijn hier van harte
welkom.
’s Ochtend is er een viering met het thema “Fedde Schurer yn liet en ferhaal” en ’s middags een
lezing door dhr. Gabriel Vriens “Het Kerstkind
in de Kunst”.

De inloop is vanaf 9.30 uur en het programma
begint om 10.00 uur.
De kosten zijn €15,00 (inclusief lunch), te voldoen bij binnenkomst.
Opgave uiterlijk 1 november bij Cobi van der
Velde, 0513-625 814, *jvdvelde287@kpnmail.nl

Activiteitencommissie
Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd
Coen Huese geeft woensdagavond 14 november
onder auspiciën van de Activiteitencommissie
van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Heerenveen-Tjalleberd een lezing over Moderne
Architectuur.
De lezing, onder de titel ‘Van Bauhaus tot My
Mothers House’ vindt plaats in de Menniste
Wurkpleats van de Doopsgezinde Kerk aan de
Kerkstraat in Heerenveen.
Aanvang: 20.00 uur.
De entree bedraagt 5 euro (incl. 1 consumptie).
Informatie bij Johan G. Koers, 0513636333/jgkoers@telfort.nl.
De Activiteitencommissie organiseert zondagmiddag 25 november in de Doopsgezinde Kerk
in Heerenveen het cd-concert ‘Schubert’s Winterreise’ met een toelichting door de gerenommeerde zangpedagoge Wil Noorduyn.
Aanvang: 15.00 uur.
De entree bedraagt 5 euro (incl. 1 consumptie).
Er is een pauze. Informatie bij Johan G. Koers,
0513-636333/jgkoers@telfort.nl.
In de Vermaning aan de Kerkstraat in Heerenveen wordt op 2 december (de Eerste Advents-

zondag) een bijzondere Adventsliturgie gehouden. Deze is gebaseerd op de Engelse traditie van
‘Lessons and Carols’ (sedert 1880), maar krijgt
op 2 december 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 staat op het
programma, evenals het prachtige ‘Groter dan
ons hart’ van Huub Oosterhuis en Antoine
Oomen.
Het geheel wordt verzorgd door het Kleinkoor
van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente
Heerenveen-Tjalleberd onder leiding van Johan
G. Koers. Dr. Pieter Post zal optreden als liturg
en de verbindende teksten lezen. Fluittist is Paul
Towles. Behalve koorzang is er volop gelegenheid
tot samenzang. Aanvang: 16.00 uur. De toegang
is vrij. Informatie bij Johan G. Koers (0513636333; jgkoers@telfort.nl).

Op donderdag 20 december worden de deuren
van de Heerenveense Vermaning van 19.00 tot
21.00 uur weer geopend voor een Kerst-Inn,
zoals die ook in het verleden vaak heeft plaatsge-
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vonden. Belangstellenden die in de donkere
dagen voor Kerst behoefte hebben aan warmte en
licht, winkelend publiek en mensen die wat
gezelligheid zoeken kunnen terecht in de doopsgezinde kerk. Het is een informele avond waaraan wordt meegewerkt door tal van gemeenteleden en vrienden van de gemeente.
Het gemengd koor De Mennosjongers onder leiding van Aaltje Bakker en diverse instrumentalis-

ten zullen zorgen voor de muzikale inbreng met
bekende kerstliederen en carols. Er is voordracht
van gedichten en er is samenzang. In het doorlopende programma zijn er momenten waarop de
bezoekers onder het genot van een kopje koffie,
thee of chocolademelk met elkaar in gesprek
kunnen gaan. De sfeer is ongedwongen en laagdrempelig.

Nieuwe dichtbundel uit van br. Wytze Brandsma
Van br. Wytze Brandsma is recentelijk zijn derde
tweetalige dichtbundel ‘Branding’ uitgekomen.
Hij schrijft zelf over zijn werk:
‘In mijn debuutbundel - God is het antwoord
niet - maak ik, door middel van aforistische en
levensbeschouwelijke teksten, kenbaar dat het aan
ons mensen is om een leefbare wereld van vrede
en gerechtigheid te realiseren.
In de tweede dichtbundel - De naakte waarheid
- ga ik met de billen bloot en heb de kwetsbaar-

heid van geloven meer naar voren laten komen.
In de onlangs uitgekomen derde tweetalige bundel - Branding / Brâning - gaat de zoektocht naar
de zin van het leven verder. Centraal staat de vrijheid om in de branding van het leven je eigen
doel te zoeken en in te kleuren
‘Branding’ is voor 9 euro te koop bij Narratio
(narratio.nl)

Gedicht voor de laatste zondag
van het kerkelijk jaar
Wij gedenken hen
In het opgaan van de zon en in zijn ondergaan,
wij gedenken hen.
In het waaien van de wind en in de koude van de
winter,
wij gedenken hen.
In het zich openen van de knoppen en in de warmte
van de zomer,
wij gedenken hen.
In het ritselen van de bladeren en de schoonheid van
de herfst,
wij gedenken hen
In de aanvang van het jaar en wanneer het eindigt,
wij gedenken hen.
Wanneer we moe zijn en kracht nodig hebben,
wij gedenken hen.

6 • Men is ’t

Wanneer we ons verloren voelen en het hart pijn
doet,
wij gedenken hen.
Wanneer we ernaar verlangen onze vreugde te
delen,
wij gedenken hen.
Zolang wij leven, zullen zij ook leven,
zij zijn nu immers een deel van onszelf, want
wij gedenken hen.
Uit: Gates of Prayer, Reform Judaïsm Prayerbook

“In de schaduw of in de spotlights?”
“Praise&Worship, Mime and Witness”, zo luidt
de ondertitel van het evenement “In de schaduw
of in de spotlights?” dat op zondagavond 25
november georganiseerd wordt. Evangelische
Gemeente de Levensbron uit Zevenhuizen heeft
initiatief genomen om samen met de Evangelische Gemeente Oosterwolde een avond te organiseren waarin mensen op een prettige manier
(opnieuw) kennis kunnen maken met het geloof
in Jezus Christus. De titel is veelzeggend en kan
gezien worden in meerdere betekenissen. Een
topsporter met succes is gewend om in de spotlights te staan, maar zijn daar ook schaduwkanten? Speelt jouw leven zich af in de spotlights, of
sta je voor je gevoel vooral veel in de schaduw?
Waar komt dat licht eigenlijk vandaan? En durf
jij een stap te zetten naar het licht dat God de
Vader over jou wil schijnen?
Witness
Voor het onderdeel ‘Witness’ komt Henri Ruitenberg Jr, voormalig topsporter, tijdens deze
avond iets vertellen over zijn ontdekkingsreis in
het geloof en waarom hij het geloof de eerste
plaats heeft gegeven en niet meer de topsport ! Al
vanaf jongs af aan is Henri Ruitenberg betrokken
bij de sport. Door zijn vader, Henri senior,
kwam hij al vroeg in contact met het schaatsen.
Sporten was voor hem dan ook een dagelijkse
bezigheid: “de snelheid die je ontwikkelt op twee
van die dunne ijzers vind ik prachtig”. Het doel
van Henri is duidelijk, door zijn sportervaring
heeft hij te maken gehad met tegenslagen, afzien,
strijd leveren en uiteindelijk weer rust vinden en
herstellen. Deze strijd heerst ook in het geloofsleven. Met zijn getuigenissen wil Henri de liefde
van God aan de mensen uitdragen en dat ieder
mens de liefde, troost en vergeving van God mag
ontvangen.

Praise&Worship
De band van Evangelische Gemeente De Levensbron uit Zevenhuizen zal ons met zang en
muziek meenemen in de aanwezigheid van God.
Zo kan het Licht van de hemelse Vader in ons
denken en in onze harten schijnen.
Mime
Door middel van mime zal in een solostuk de
schaduwkant van de mens en Gods antwoord
daarop in beeld worden gebracht.
Iedereen welkom en kom vooral samen met
iemand
Iedereen is welkom op deze avond, dus ook jij!
Maar het is zelfs nog sterker. Als jij dit leest en
denkt aan iemand die soms vragen heeft over het
geloof, of bezig is met wat geloven betekent.
Kortom, iemand die mogelijk geïnteresseerd is,
nodig hem of haar dan uit om sámen te gaan! Zo
help jij mee om mensen naar het Licht van God
te brengen.
De avond wordt georganiseerd in de aula van het
Stellingwerfcollege, Quadoelenweg 29, Oosterwolde. De toegang is gratis en de avond begint
om 19:00 uur. Om een uur of 20:30 uur beëindigen we de avond.
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Bijbelleesrooster
November
1 november
2 november
3 november
4 november
5 november
6 november
7 november
8 november
9 november
10 november
11 november
12 november
13 november
14 november
15 november
16 november
17 november
18 november
19 november
20 november
21 november
22 november
23 november
24 november
25 november

Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
Openbaring 4:1-11
Psalm 21
Marcus 11:27-33
Marcus 12:1-12
Marcus 12:13-17
Marcus 12:18-27
Marcus 12:28-34
Openbaring 5:1-14
Openbaring 6:1-8
Openbaring 6:9-17
Openbaring 7:1-17
Rechters 17:1-13
Rechters 18:1-10
Rechters 18:11-31
Psalm 16
Marcus 12:35-44
Marcus 13:1-13
Marcus 13:14-27
Marcus 13:28-37
Rechters 19:1-10a
Rechters 19:10b-30
Rechters 20:1-11

26 november
27 november
28 november
29 november
30 november

Rechters 20:12-28
Rechters 20:29-35
Rechters 20:36-48
Rechters 21:1-25
Lucas 1:1-25

December
1 december
2 december
3 december
4 december
5 december
6 december
7 december
8 december
9 december
10 december
11 december
12 december
13 december
14 december
15 december
16 december
17 december
18 december
19 december

Lucas 1:26-38
Openbaring 8:1-13
Openbaring 9:1-12
Openbaring 9:13-21
Openbaring 10:1-11
Openbaring 11:1-14
Openbaring 11:15-19
Lucas 1:39-56
Openbaring 12:1-12
Openbaring 12:13-18
Openbaring 13:1-10
Openbaring 13:11-18
Openbaring 14:1-13
Openbaring 14:14-20
Openbaring 15:1-8
Openbaring 16:1-11
Openbaring 16:12-21
Openbaring 17:1-8
Openbaring 17:9-18

Men is’t
Het volgende nummer van de Men is’t zal verschijnen in de week van 3 - 7 december
De kopij voor deze uitgave moet uiterlijk 27 november 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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