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Jaarverslag 2014 Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd 
 
Overzicht van de diensten in de loop van het jaar in onze gemeente 

en in Heerenveen gezamenlijk of met een bijzonder karakter. 
 

Januari  
In januari traditioneel  op de eerste zondag in januari geen dienst. 

Op 4 januari de nieuwjaarsbijeenkomst in Heerenveen.  

Op 19 januari Wereldbroederschapsdag in Leeuwarden, waarbij ’s 
middags een bezoek kon worden gebracht aan het Fries museum. 

 
Februari 

Op 2 februari dienst voorganger br. Henk Klein Nagelvoort.  

 
Maart 

Vanaf deze maand twee diensten in onze Vermaning de eerste zondag van de maand onze eigen 
dienst, en op de derde zondag is onze zustergemeente te gast, dit i.v.m de grootschalige verbouwing 

van kerk en bijgebouwen in Heerenveen. 
Op de eerste zondag was de kerkenraadswisseling (voorganger br. Henk Klein Nagelvoort) zr. Lamkje 

Wind-Oosterloo verliet na vier jaar de kerkenraad en wordt opgevolgd door zr. Geesje Bosma-Velkers. 

 
April 

Op 6 april ging br. Henk Klein Nagelvoort voor in de dienst, waarin ook zr. Harmke Castelein werd 
herdacht. 

Op zondag 13 april was het Palmpasen,  de optocht op het gemeenteplein kon gelukkig dit jaar wel 

doorgaan, het was een prachtige mooie dag. De dienst was in Pniel. 
Op 17 april gezamenlijk avondmaal bij ons op Witte Donderdag voorganger was br. Henk Klein 

Nagelvoort. 
Paaszondag was op 20 april een gezamenlijke dienst in de Vermaning van Tjalleberd voorganger was 

ds. Henk Klein Nagelvoort. Met zang van ons Kleinkoor o.l.v. br. Johan koers.  

 
Mei 

Op zondag 4 mei ging ds. Henk Klein Nagelvoort voor in de dienst. Een themadienst “De toekomst 
achterlaten” in het kader van gedenken. ’s Middags was er gelegenheid om een bezoek te brengen 

aan voormalig kamp Westerbork. Daar werd een korte herdenking gehouden voor de 105.000 mensen 
die vanuit ons land zijn gedeporteerd. 

Op 25 mei de gezamenlijke buitendienst in de Boskjes bij familie Yntema, het was die dag prachtig 

weer, het was ook de laatste keer zondagschool van dit seizoen er namen geen kinderen afscheid. 
 

Juni 
Op zondag 1 juni ging ds. Henk Klein Nagelvoort voor in de dienst. 

Op 8 juni de gezamenlijke Pinksterviering in Heerenveen in Pniel voorganger was ds. Henk Klein 

Nagelvoort. 
 

 
Juli 

Op deze eerste zondag in Juli(6)  ging zr. Jantje Huizinga voor in de dienst (Frysk). 
In deze zomermaanden had dominee Henk weer een aantal Midzomerdiensten georganiseerd, thema 

van deze diensten “de Zeven artikelen van Schleitheim”. 

 
 

Augustus 
In augustus (3) traditioneel de Hagepreek in de Deelen ook nu weer bij het gebouw van 

Staatsbosbeheer. Thema van de dienst was “Aan de oever” 

We troffen prachtig weer. En er waren weer veel mensen aanwezig. 
Collecte was voor de Kinderen in Bolotha. Opbrengst 280 euro 
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Op 30 augustus de Rommelmarkt waar ook de Tsjalberters  volop aan meewerken, een aantal 

broeders is er zelfs het hele jaar mee bezig, de dag erna is er de rommelmarktdienst een terugblik op 

de rommelmarkt met anekdotes.  
 

September 
Op 1 september ging da. Wiske Beuker bij ons voor in een Fryske Tsjinst. 

Op 21 september was de startzondag van beide gemeenten,  we waren te gast in de Menniste kerk 

van Blokzijl, daarna was er gelegenheid om het pittoreske dorpje dat in de 17de eeuw even stadje is 
geweest te bekijken, na soep en lunch en met  ’s middags een rondvaart in Giethoorn. 

 
Oktober 

Zondag 5 oktober ging ds. Henk Klein Nagelvoort voor in de dienst.  
 

November 

Op 3 november gezamenlijk avondmaal voorganger br. Henk Klein Nagelvoort. 
Ook in deze dienst de herdenking van zr. Hinne Pijlman-de Haan. 

 

 
 

 

In de dienst van 16 november (Tjalleberd) waarin zr. Jantsje Huizinga voorging was ook de 
herdenking van zr. Lamkje Wind-Oosterloo. 

 
December 

Op 7 december dienst in onze Vermaning met als voorganger ds. Henk klein 
Nagelvoort 

De boodschappenmand tbv het aanloophuis stond ook weer in de kerk. 

Dit jaar was de Adventsavond weer gezamenlijk met Heerenveen in Tjalleberd  
op zondag 15 december, een feestelijke avond met zang van het Kleinkoor , 

een kerstverhaal en verhalen van licht en leven.  
Aan  de zieken in de Streek werden kleine kerstboomjes bezorgd namens de 

gezamenlijke kerken. 
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Op kerstavond was er in Pniel een musical van de Baptisten gemeente met de kinderen van de 

zondagsschool. 

De kerstnachtdienst georganiseerd met de SOW gemeente Tjalleberd in de Aengwirder Tsjerke met 
als voorganger ds. Piet Nijssen,  mmv het koperensemble van de fam van Norel. Collecte was voor 

War Child 
De Kerstdienst op 1ste kerstdag dit keer in Tjalleberd met als voorganger ds. Henk Klein Nagelvoort. 

De Oudjaarsdienst was een gezamenlijke dienst in Tjalleberd br. Henk Klein Nagelvoort en zr. Jantsje 

Huizinga gingen voor in de dienst. Oudjaarsdienst een terugblik op het voorbije jaar met herdenken 
van onze drie overleden zusters met het plaatsen van een witte roos in een vaas, maar ook weer het 

nieuwe leven gesymboliseerd door een rode roos , we  steken een lichtje aan en denken aan een 
dierbare, en over wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Na afloop wensen we elkaar een goede 

jaarwisseling toe.  
 

Een bijzonder jaar met veel diensten in onze vermaning (2x per maand), door de restauratie en 

verbouw nieuwbouw van kerkgebouw en Menniste Wurkpleats. 
Het kerkbezoek ligt hoog met altijd tussen de 30 en 40 bezoekers met enkele uitschieters boven de 

40. Topper de Hagepreek met ongeveer 90 bezoekers. 
Br. Henk Klein Nagelvoort ging 12x voor zr. Jantsje Huizinga 1 keer, zr. Wiske Beuker 1x. 

De lezingen werden door br. Henk Kleefstra en zr. Yke Mary van der Ende-Stelwagen per toerbeurt 

verzorgd. 
Het orgel werd bespeeld door br. Johan Koers en 1 keer door zr. Idske de Ruiter. 

 
De Gemeente Pastoraal 

 
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 2014 25 leden en 10 belangstellenden. 

Per 31 december 2014  22 leden en 9 belangstellenden. 

 
Het jaar 2014 kenmerkt zich doordat we afscheid moesten nemen van drie dierbare zusters: 

 
Op 16 februari is na een moelijke  periode van ziekte overleden zr Harmke Castelein, de 

afscheidsdienst was op 21 februari in de Vermaning van Workum, en haar laatste rustplaats bij haar 

familie in Nyhuizum. 
 

Op 12 augustus is op 72 jarige leeftijd plotseling overleden zr. 
Lamkje Wind-Oosterloo, de herdenkingsdienst werd op 19 augustus 

gehouden in Vermaning van Tjalleberd, waarna de begrafenis op het 

hof van Luinjeberd heeft plaatsgevonden. 
 

Op 29 augustus overleed na een afnemende gezondheid , zr. Hinne 
Pijlman- de Haan, De dankdienst was op 4 september in Tjalleberd, 

waarna de teraardebestelling was op het begraafplaats van 
Tjalleberd. 

 

 
De pastorale groep bestond uit zr. Grietsje en zr. Lamkje, na het plotselinge overlijden van zr. Lamkje 

werd haar plaats hierin opgevolgd door zr. Geesje Bosma-Velkers. 
We werken hierin samen met de pastorale groep van Heerenveen en men doet mee bij bijeenkomsten 

en overleg. 

 
Kerkenraad/ Vergaderingen 

 
De kerkenraad kwam gemiddeld 1 keer per maand bij elkaar en bestond in 2014 uit br. Henk de Vries, 

voorzitter, br. Hylke van der Ende, secretaris en de leden zr. Lamkje Wind-Oosterloo, br. Wieger 
Pijlman, zr. Grietsje Otter en ds. Henk Klein Nagelvoort. 

In februari verliet zr. Lamkje Wind-Oosterloo na vier jaar de kerkenraad en werd opgevolgd  door zr. 

Geesje Bosma-Velkers. 
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Naast de kerkenraadsvergaderingen, zijn er diverse vergaderingen geweest zo waren we voor de 

eerste keer aanwezig op de beleidsdag in maart op Fredeshiem, gezamenlijk met de Doopsgezinde 

gemeente Heerenveen, in de loop van het jaar hebben we nog een aantal gezamenlijke vergaderingen 
met de DG Heerenveen gehad, naast de gezamenlijke punten zoals de gezamenlijke diensten, 

startzondag en financiën te bespreken, maar ook om alvast te komen tot een nauwere samenwerking 
met als doel een gezamenlijke gemeente te vormen.  

 

In het voorjaar en najaar houden we onze eigen ledenvergaderingen waarin alle zaken die spelen 
binnen onze Doopsgezinde gemeente aan bod komen. 

 
Op de voorjaarsvergadering op 15 april waarbij 7 leden!, 2 afgevaardigden van de gemeente 
Heerenveen, en br. Klein Nagelvoort De verslagen komen aan de orde. Ook het financieel verslag van 
br. Bauke Otter en refereert aan de fraudezaak van de Doopsgezinde Gemeente in Den Haag het is 
belangrijk om kritisch te zijn we zijn met elkaar verantwoordelijk ook voor de financiën. Zoals elk jaar 
boeren we achteruit, minder leden moeten het opbrengen, toch het advies om de ledenbijdrage niet 
te verhogen, er is aan Heerenveen een naheffing gedaan ivm een extra belastingbetaling Giften zijn 
belangrijk hiermee kunnen we onderhoud plegen ook krijgen we elk jaar een gift uit het steunfonds. 
Verdeelsleutel is 1/7 Tjalleberd, 6/7 Heerenveen op basis van ledental. 
Teruggave vanwege opheffen Ring Akkrum. 
De kascommissie (zr. Riet Neuenschwander en zr. Geesje Bosma) hebben de kas gecontroleerd en in 
orde bevonden. 
Belangrijk punt is toekomst gemeente, op de vorige vergadering heeft de kerkenraad mandaat 
gekregen om verder te gaan met plannen tot samenwerking, Kerkenraad van Tjalleberd was voor het 
eerst aanwezig op de beleidsdag op Fredeshiem, er werd vergaderd, geëvalueerd en gepresenteerd, 
Menniste Wurkpleats II is de aanzet tot het nieuwe  beleidsplan, zeer binnenkort moet een 
reglementscommissie en beleidscommissie gevormd worden, en toe te werken naar een 
beroepingscommissie, want  aan het eind van het jaar (20150 gaat br. Henk Klein Nagelvoort met 
emeritaat. 
Vanavond ondertekenen we de intentieverklaring een heugelijk moment (zie ook verslag Band mei 
door br. Henk Klein Nagelvoort). 
We sluiten de vergadering passend af Met het lied “Gean mar op wei” 
 
 
Hieronder het verhaal dat br. Henk Klein Nagelvoort schreef over de samenwerking. 
Geplaatst in de Band van mei.  (enigszins aangepast) 

 
Op zaterdag 8 maart hebben de beide kerkenraden een beleidsdag gehouden in Fredeshiem. Het 
ochtendprogramma bestond uit een evaluatie van de activiteiten in beiden gemeenten en het functioneren van 
de kerkenraadsleden en voorgangers. Daarna is er aandacht besteed aan vormen van gemeente-zijn zoals deze 
binnen de Broederschap worden aangedragen of uitgevoerd. Heerenveen werkt al ruim tien jaar met het z.g. 
pastorale gemeenteopbouwmodel en heeft daar zeer goede ervaringen mee. Na de middag werd het vorig jaar 
geïntroduceerde tienstappenplan besproken. Beide kerkenraden waren erg te spreken over de ervaringen van 
samenwerking in het afgelopen jaar. Het is dus tijd voor een volgende stap. Zo werd door de leraar aan beide 
voorzitters een intentieverklaring overhandigd waarvan het de bedoeling is dat deze door beiden op de twee 
ledenvergaderingen in april ondertekend zullen worden. Deze intentieverklaring houdt in dat beide gemeenten 
voornemens zijn alles in het werk te stellen om tot een eenwording te komen waarbij eerst beide gemeenten 
formeel worden opgeheven en er een nieuwe gemeente wordt gevormd, te weten: De Verenigde Doopsgezinde 
gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Wanneer beide ledenvergaderingen daarmee instemmen wordt er in de 
komende tijd regelmatiger met beide kerkenraden vergaderd om elkaar zo beter te leren kennen en de 
plaatselijke situatie van de andere gemeente te leren begrijpen. Er zal binnenkort een reglementscommissie 
worden ingesteld die vanuit beide oude een nieuw reglement gaat opstellen dat op de volgende 
ledenvergadering zal worden ingebracht. Ook zullen beide penningmeesters met elkaar om tafel gaan om de 
financiële situatie van beide gemeenten te onderzoeken en in kaart te brengen. Ook daarvan komt op de 
volgende ledenvergadering een overzicht. Beide ledenvergaderingen zijn inmiddels geweest en de leden hebben 
met de vervolgstappen ingestemd. Het hele traject van de tien stappen is nog steeds een weg van onderzoek 
waarbij het eindresultaat niet vast staat evenmin als de einddatum. Ook blijft ,zoals eerder voorgesteld de 
Vermaning van Tjalleberd voorlopig gewoon in gebruik op de eerste zondag van de maand. Ook zal er een 



5 
 

gespreksgroep blijven. Inmiddels is al wel een gezamenlijk traject van de pastorale werkgroep begonnen. Enkele 
kerkenraadsleden van Tjalleberd maken nu deel uit van deze groep voor de leden van Tjalleberd. Alles bij elkaar 
een heel positieve en vooral hoopgevende ontwikkeling en reden temeer dat beide voorzitters elkaar met goede 
intenties de hand schudden.  
Br. Henk Klein Nagelvoort. 
 
 
Inmiddels zijn de intentieverklaringen op de ledenvergaderingen door 

de beide voorzitters getekend (zie foto), de reglementscommissie en 
beleidscommissie hebben respectievelijk het concept reglement en 

beleidsplan gereed, de boekhouders zijn bij elkaar geweest om de 

financiën door te spreken, en we hebben als kerkenraden al een 
aantal keren vergaderd, er zullen nog wel wat stappen moeten 

worden genomen maar we zijn op de goede weg.  
 

 
 
 
 
Op de najaarsvergadering op 17 november waren elf leden aanwezig en 2 leden van de Doopsgezinde 
gemeente Heerenveen en ds. Henk klein Nagelvoort aanwezig: de kerkenraadsverkiezing, vanwege de 
drukke periode hebben de aftredende leden besloten om allen nog een jaar aan te blijven en zich dus 
herkiesbaar te stellen er zijn verder geen kandidaten., derhalve blijft de huidige kerkenraad zitten. 
De kascommissie wordt gekozen br. Klaas Neuenschwander en br. Klaas Groen met als reserve zr. 
Riet Neuenschwander-Veltman melden zich hiervoor. 
De reglementscommissie en beleidscommissie zijn al ver gevorderd, de boekhouders hebben ook al 
oriënterende gesprekken gevoerd. 
Doel is ook om een gezamenlijke gemeente avond waarbij dan aandacht voor hoe zien we de 
toekomst voor ons, een avond met zr. Marion Bruggen, verder komen er nog gesprekken met ADS 
(br. Stenvers) omdat er voor het aanstellen van een predikant nog het nodige aan financiële steun 
nodig is. De functie van de nieuwe gemeente als regiogemeente. 
De reglementscommissie bestaat uit: br. J. Wouda, br. E. Bilijam, br. W. Pijlman. 
De beleidscommissie bestaat uit: br. R. Klein Nagelvoort, br. H. de Vries, br. B. Otter, zr. B. Ybema,  
zr. P. Visser. 
 

Andere Vergaderingen  
 

Er zijn een aantal vergaderingen met de SOW gemeente met als hoofddoel het bespreken van de 
organisatie van de kerstnachtdienst. 

Verder de FDS vergaderingen, BV vergaderingen en ledenvergaderingen van de Doopsgezinde 

Gemeente Heerenveen. 
Br. Bauke Otter bezoekt zo mogelijk met nog een kerkenraadslid  zoveel mogelijk de externe 

vergaderingen. Verder bezoekt br. Bauke ook de broederschapsvergaderingen. 
 
Algemeen: binnen de gemeente 
 

De Pinkstergroet was voor zr. Hinne Pijlman-de Haan, zr Annie Groen-Vierstra, en zr. Sietzema. 

Deze groet (presentje)  wordt voorbereid door een groep zusters uit een andere gemeente deze jaren 
was dat de Doopsgezinde gemeente Drachten t/m 2014.  

  
De  groep zusters (nieuwe zusterkring) komt op dit moment niet meer bij elkaar. 

Het is moeilijk om continuïteit er in te krijgen en een vaste groep te krijgen momenteel staat het dus 

op een laag pitje.  
De gespreksgroep is een aantal keren bij elkaar gekomen, voor de toekomst proberen om een aantal 

groothuisbijeenkomsten te houden , wat we nog kennen van vroeger met de jongeleden groep..  
De zondagsschool is in Heerenveen waar de groep bestaat uit gemiddeld 10 kinderen, Nadat 

Momenteel zitten er geen kinderen uit Tjalleberd op de zondagsschool. 
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De bouwcommissie bestaande uit de brs. Henk de Vries, Wieger Pijlman, Klaas Neuenschwander, 

Hylke van der Ende en Pieter en Bauke Otter, houden het onderhoud in en rondom het kerkgebouw in 

de gaten, het tuinonderhoud verzorgen deze broeders ook, waarbij br. Bauke het grasmaaien 
verzorgd, br. Wytze Brandsma vult deze groep aan door het knippen van de beukenheg.  

Dit jaar is er weer snoeiwerk verricht, aandachtspunt zijn de goten, en het orgel. 
Door br. Pieter Otter  en br. Bauke Otter is het betimmeren van het zijportaal gedaan. 

Er is een nieuwe CV ketel geïnstalleerd, de oude had storingen en reparatie was in verhouding te 

duur. 
 

Het steunfonds Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd komt voort uit de “oude” fondsen (rond 1900 
gesticht) en heeft tot doel de Doopsgezinde Gemeente te ondersteunen door financiële of materiele 

middelen. Jaarlijks krijgt de gemeente een vast bedrag uit dit fonds ter ondersteuning. Verder kan de 
gemeente bij een speciaal onderhoudsdoel een verzoek indienen. 

 

Nalatenschap br. Johannes Zonneveld is afgerond en gelden zijn overgemaakt naar de gemeente. 
 

De Band wordt gezamenlijk met Heerenveen uitgegeven. Zr. Grietsje Otter verzorgd de stukjes,  br. 
Hylke van der Ende verzorgt de lijstjes  en br. Wieger Pijlman de bezorging in de streek en via de 

post. 

 
Algemeen:  

 
Vermaningspad 2014, Dit keer vanuit Zwolle en omstreken. 

 
In Heerenveen is men druk bezig geweest met de Menniste 

Wurkpleats. 

Vele professionals en vele vrijwilligers zijn in het spier geweest  
Via de Band werden we met een nieuwsbrief op de hoogte 

gehouden, de diensten werden op de 2de en 4de zondag in Pniel 
gehouden en op de 3de  zondag van de maand bij ons in Tjalleberd. 

Inmiddels is in maart 2015 de kerk en nieuwbouw in gebruik 

genomen. 
Met een prachtig resultaat !! 

 
Gel: Vanuit Heerenveen georganiseerd elke maand een fietstocht met een doel bv een tentoonstelling 

of bezienswaardigheid in de omgeving.  

 
De bibliotheek is in de Menniste Wurkpleats weer in gebruik genomen een abonnement kost 10 euro.  

 
Slot  (en Toekomst) 

 
Tot zover beknopt dit jaarverslag van 2014, een jaar waarin weer veel is gebeurd, In jaar waarin we 

drie van onze zusters moesten missen, maar waar we ook het vizier richten op de toekomst en 

werken aan de Verenigde Doopsgezinde Gemeenten Heerenveen en Tjalleberd, waarin een 
reglementscommissie, beleidscommissie druk bezig zijn, hieruit vloeit voort een beroepingscommissie, 

want onze herder en leraar br. Henk Klein Nagelvoort gaat aan het eind van 2015 met emeritaat. 
Heugelijk feit is ook dat we een nieuw lid mochten begroeten, zr. Hieke Talsma-Watzema kwam met 

attestatie over van de Doopsgezinde Gemeente Mid Fryslan 

Kortom we zitten nog steeds in een intensieve periode. Waarbij ook nog wat hobbels (ook financieel) 
moeten worden genomen.  Wordt vervolgd. 

 
 

 
 

 

Hylke van der Ende (secretaris) 
April 2015 


