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DE HARKER COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijn data 2019 
26 juni 
25 september 
30 oktober 
27 november 
18 december 
 
Oplage: 555 stuks. 
 
Opmaak: 
Tjitske Zuidema 
Feestlan 11 
06 23128403 
 
Financieel beheer: 
Skelte Aukema,  
Feestlân 68/a   
Tel: 466118 
 
Rapen & nieten:  
Hilly Kootstra,  
De Buorren 146 
Tel: 463609 
 
Bezorging: 
Ruurdje Regelink 
Tel. 463780 
 
Kopiëren:  
Durk Tolman, 
Tine Bergsma 
Lute Huisman 
Willem van den Pol 
 
Bankrekening-nummer  
dorpskrant: 
NL80 RABO 0322940133 

 
❖ Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij  
❖ de redactie. 
❖ De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij. 
❖ Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te 

plaatsen. 
❖ Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de 

betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan.  
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in 

Microsoft Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.  
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com 
 
 

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  Vrijdag 21 juni voor 18.00 uur!! 

 



 
 

 

 
 

 
 
Vaste (seizoens)activiteiten 
 

 
  

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd  Waar  

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder. 

Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons 
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is. Dit is een initiatief 
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele 
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen. 
 

4 juni Operatie Steenbreek  Info in deze Harker 

6 juni Mountainbiken 19.30  Verzamelen 
Kobûnderhûs 

14-15-16 juni Liphusterfeest   

    

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Koor Melomania  
oefenavond  

20.00 - 22.00 Consistorie 

maandag  Biljarten  Kobûnderhûs 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik  19.30 Consistorie 

3-6,  9-9, 7-10, 4-11, 
2-12  

Speel-o-theek 13.30 - 15.00  
19.00 - 20.30   

Kobûnderhûs 

ma-/di-/do- en 
vrijdagochtend  
Renskje Idzenga  
06 53949101 

Peuteropvang It 
Berneplakje 

8.30 -12.00 Kobûnderhûs 

Dorpsagenda 2019 
 

http://www.lippenhuizen1.nl/


 
 

 

 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mededelingen 

          

           Oproep vrijwillige bijdrage voor De Harker 
 
Ook dit jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de dorpskrant “De Harker”.  
Met deze jaarlijkse bijdrage wordt de krant financieel ondersteund. 
Het richtbedrag hebben wij voor dit  jaar weer vastgesteld op € 10,00. 
De aangehechte envelop kan gebruikt worden om de bijdrage in te doen en deze 
envelop wordt binnen een week bij u opgehaald.  
Mochten wij niemand thuis treffen, wilt u uw bijdrage dan brengen bij degene die 
de enveloppen ophaalt.       
 
Bij voorbaat: 
 
 
 

Beginnerscursus bridge 
 
Bridgeclub Gorredijk start in oktober een beginnerscursus bridge van 12 lessen. De 
deelnemers leren het populaire kaartspel aan de hand van “Bridge in een flits”, een 
moderne lesmethode waarmee cursisten thuis kunnen oefenen op de tablet/Ipad of 
computer. Vorig jaar hebben 24 personen deze cursus gevolgd.  
Voorafgaand kunnen geïnteresseerden naar de clinic “Maak kennis met bridge”. 
De clinic is op donderdagavond 12 september. 
Informatie en opgave bij: 
Sjouke de Graaf 
spdgraaf@gmail.com 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg0MiYo6TbAhVBblAKHbZiADcQjRx6BAgBEAU&url=https://doeading.nl/craftables/24474-cr-1365-dank-je-wel.html&psig=AOvVaw3BMARKlBirTp5SBUySC9Hi&ust=1527454926771767


 
 

 

Vraag een vrijwilliger! 
 
Heeft u een luisterend oor nodig? Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Of heeft u 
hulp nodig, omdat u iets niet meer zelf kunt? U hoeft niet altijd meteen een beroep te doen 
op professionele ondersteuning. In Opsterland zijn er veel vrijwilligers actief die graag iets 
voor hun medemens willen betekenen. Zo zijn er in de meeste dorpen dorpssteunpunten, 
waar u terecht kunt met uw vraag. Maar u kunt ook rechtstreeks terecht bij bijvoorbeeld 
Humanitas, De Zonnebloem, kerken, de Plusbus of de VPTZ. Op 
www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar vindt u de compleet overzicht van vrijwillige organisaties 
en wat zij voor u kunnen doen.  
 
We lichten een aantal organisaties uit: 
De Zonnebloem organiseert activiteiten en gaat op bezoek bij zieken en mensen met een 
fysieke beperking. Er zijn groepsactiviteiten, maar vrijwilligers gaan ook één-op-één met u op 
pad, naar bijvoorbeeld het theater of gewoon voor een gezonde wandeling. 
Bij Humanitas kunt u terecht met verschillende vragen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft 
met uw administratie of tijdelijk een maatje zoekt die u weer op weg kan helpen. Humanitas 
organiseert ook Kindervakantieweken en een Sinterklaasactie voor kinderen van ouders die 
dit zelf niet kunnen betalen. 
De VPTZ verzorgt ondersteuning voor wie in de laatste levensfase verkeert en thuis, in een 
tehuis of het hospice wenst te sterven. De hulp die deze goed opgeleide vrijwilligers kunnen 
bieden, is aanvullend op de mantelzorg en professionele zorg. 
 
Lukt het u niet om er samen met vrijwillige ondersteuning of hulp uit te komen? Leg dan uw 
situatie voor aan het Gebiedsteam. De consulenten geven u informatie, advies en kunnen 
professionele ondersteuning regelen als dat nodig is. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 
12.30 uur met het Gebiedsteam via (0512) 386 222 of stuur een mail naar 
gebiedsteam@opsterland.nl.  
 
 
 

Nij folk op 'e dyk 
 
Wellicht is het u niet ontgaan dat er aan de Tjallingharkeswei 29 weer een nieuwe bewoner 
is. Druk wordt er getimmerd, gemaaid, gesnoeid en noem maar op. Ik, Joost Maas, woon er 
al weer enige tijd met veel plezier.  
En omdat het zo plezierig woont in Lippenhuizen is er natuurlijk niets mooiers dan dit te 
kunnen delen. Daarom bied ik samen met Regina op Us Twadde Hus 
dagbesteding/zorgboerderij voor een aantal jongeren en volwassen boven de 18 die autisme 
hebben of andere psychiatrische problematiek maar een gemiddeld tot bovengemiddeld IQ. 
Voor beneden de 18 bieden wij individuele begeleiding.  
 
Bent u nieuwsgierig en maakt u deze zomer een rondje op de fiets? Kom uitrusten op ons 
bankje voor een gezellig praatje! 
Groetjes Joost en Regina 
 
 

http://www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar
mailto:gebiedsteam@opsterland.nl


 
 

 

 
  



 
 

 

Bijeenkomst vrijwilligers van het dorpssteunpunt. 

 

Op 17 april was er een bijeenkomst met vrijwilligers van het dorpssteunpunt.  

De vraag: "wat doet het dorpssteunpunt " leeft bij velen. 

Het dorpssteunpunt is het aanspreekpunt voor hulpvragen, waarvoor niet direct 

professionele hulp nodig is. 

 

Wat heeft het dorpssteunpunt tot nu toe gedaan. Wat voorbeelden: 

*  We zijn benaderd voor onderhoud van een tuin. Omdat dit om terugkerend 

onderhoudswerk ging, hebben we hiervoor geen vrijwilliger benaderd.  

   We hebben bemiddeld richting een beroepskracht (uit het dorp). 

* Er worden gezelschapsbezoekjes afgelegd. 

* Samen met iemand worden klussen opgepakt om deze overzichtelijker te maken en te 

verlichten. 

* Regelen van vervoer in bijzondere omstandigheden. 

* Contact leggen met het Gebiedsteam van de gemeente Opsterland  bij bijzondere 

hulpvragen. Door hen wordt dan gekeken hoe deze mensen het best geholpen kunnen 

worden. 

* Het organiseren ( twee keer) van een etentje voor 65+. Dit samen met de diaconie van 

Lippenhuizen / Hemrik. 

 

Er kwam naar voren dat het voor dorpsgenoten vaak lastig is om hulp te vragen.        

Hiervoor is het erg belangrijk dat een ieder zijn eigen omgeving goed in de gaten houdt. 

En dat u als buur of bekende - waar u dat vermoedt - aangeeft  op welk gebied het 

dorpssteunpunt iets kan betekenen. 

Aan het eind werd benoemd dat veel vrijwilligers het al druk hebben, maar toch graag wil 

helpen als het nodig is. 

Men was enthousiast over de bijeenkomst en vindt het raadzaam dit volgend jaar te 

herhalen. 

 

Dorpssteunpunt Lippenhuizen 

 

 

Welkom in Lippenhuizen 
 
Feestlan 23 
Wiebe Dijkstra en Doetie van der Meulen 
afkomstig van Nieuwehorne 
————————————————————— 
Boerestreek 3 
Ben, Hilda, Rosalie en Isabel Kemna 
Afkomstig van Gorredijk 
————————————————————— 
Bukehage 28 
Richard Nijholt, Imkje Nijholt-Langhout en Liam Nijholt 
afkomstig van Gorredijk 
————————————————————— 
Trijehoek 15 
Edwin, Anneke, Peter en Hidde van ‘t Zet 
afkomstig van Beetsterzwaag 
 
  



 
 

 

 

Kleurrijk Verbinden             .  

 
Het jaar 2018 stond in het teken van Leeuwarden  Culturele Hoofdstad en de vele projecten 
overal in Friesland, zo ook in Opsterland. Tijdens de evaluatiebijeenkomst in januari  van de 
Gemeente Opsterland werd vooral verzocht deze positieve trend voort te zetten. 
Zo ontstond het idee om het (vlinder) labyrint bij Kees Stolwijk aan de Buorren 17 in 
Lippenhuizen een nieuwe impuls te geven. Het labyrint is een weg die je loopt zonder dat je 
onderweg hoeft te kiezen of je linksaf, rechtsaf of rechtdoor moet gaan om bij het centrum te 
komen. Bij een labyrint kun je erop vertrouwen dat je vanzelf bij het eindpunt komt. 
 
Het labyrint is gelegen in de (fruit)boomgaard van Kees. Thea Grobben uit Boornbergum 
heeft het ontworpen en wordt nu onderhouden door mensen uit de werkgroep. Het labyrint 
loop door een veld met natuurlijke vegetatie afgewisseld met appel en perenbomen. Het 
labyrint is vrij toegankelijk. In de maand juli is het de bedoeling om de natuurlijke vegetatie te 
gaan maaien met de zeis. Mocht u hier belangstelling voor hebben om mee te doen of weet 
u mensen, die dit ambacht nog beheersen, dan horen we dat graag. 
 
Uit dit project is weer een nieuw project ontstaan : het ommetje Lippenhuizen – Gorredijk. 
Samen met de natuurvereniging De Geaflecht  zijn de eerste contacten gelegd met de 
Gemeente, die er positief op heeft gereageerd. Het doel is om de diversiteit te vergroten en  
aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers, met name het veldje naast de sauna 
en langs de vaart. 
 
Op dinsdagavond 4 juni  is er ‘Operatie Steenbreek’.  Met Operatie Steenbreek willen wij de 
mensen in de Buorren enthousiasmeren  om een tegel af te staan in ruil voor planten, om zo 
de Buorren te vergroenen. 
Wij zorgen voor de grond en de planten! 
 
Ook de scholen zijn benaderd om te kijken, waar we kunnen ondersteunen om de kinderen 
actief te betrekken bij de natuur. Een uitstapje naar het labyrint ligt al in het verschiet. 
 
Intussen is de werkgroep ‘gegroeid’ tot zo’n 15  enthousiaste mensen, die een keer in de 
maand vergaderen en werken wij samen met de andere dorpen uit Opsterland om kennis en 
ideeën  uit te wisselen. 
 
Heb je zin om mee te doen, heb je ideeën/ suggesties, laat het ons weten. 
Namens de werkgroep: 
 
Ammy Langenbach  l.a.langenbach@kpnplanet.nl 
Gelbrigje Visser         gelbrigjevisser@gmail.com 
                                     Tel:  06 43985038 
 
 
 

mailto:l.a.langenbach@kpnplanet.nl
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Rommelmarkten 
5 juni van 14.00 – 18.00 uur 
19 juni van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 
3 juli van 14.00 – 18.00 uur 
17 juli van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 
7 augustus van 14.00 – 18.00 uur 
21 augustus van 17.00 – 21.00 uur (extra avondrommelmarkt) 
4 september van 14.00 – 18.00 uur 
2 oktober van 14.00 – 18.00 uur 
Een rommelmarkt geeft altijd veel gezelligheid. De een is op zoek naar iets speciaals en een 
ander biedt spulletjes aan die hij of zij niet meer nodig heeft of staat er met een stand van 
zelfgemaakte creatieve spullen. 
De kosten per staanplaats zijn € 4,- en reserveren is niet nodig. Het terrein gaat een uur voor 
aanvang van de rommelmarkt open voor de standhouders. 

 
Avondfiets4daagse   
   Jullie fietsen toch ook mee op  9, 10, 11 en 12 juli 2019 !!!! 
 
De fietsavondvierdaagse begint dit jaar op dinsdag 9 juli. U kunt vier avonden genieten van 
prachtige fietsroutes met afstanden van 25 tot 30 km. Natuurlijk kunt u ook één of twee 
avonden mee fietsen. Er kan worden gestart bij restaurant De Stripe, Duerswâld 23 in 
Wijnjewoude tussen 18.30 uur en 20.00 uur. De fietsavondvierdaagse is echt een aanrader, 
een fietstocht voor jong en oud. Onder het motto: bewegen is gezond, hopen we dat veel 
mensen op de fiets stappen en genieten van deze mooie fiets4daagse. We zien jullie graag 
op dinsdag 9 juli bij de Stripe voor de eerste prachtige fietstocht. 
Voor overige inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw G. van Veen, tel.: 0516-481432. 
 



 
 

 

                                    

  
  

14, 15 en 16 juni 2019 
Coachmeeting 
Wat was het een succes! Alle teams streden voor zoveel mogelijk punten tijdens ‘The Crazy 
20’. In totaal waren er 20 verschillende uitdagingen, waarbij 2, 4 of 6 punten vielen te 
verdienen. Van 3 minuten een boom uitlachen tot eieren op elkaars hoofd kapot slaan, het 
leverde stuk voor stuk hilarische beelden op. En dan kom je na een uur tot de eindstand! Die 
is als volgt: 

 
1. Vind ik Leuk 2 

2. Vosseburen 

3. Martenspaed 

4. All Stars 

5. Casanova’s 

6. Apollo Creed 

7. Vind ik Leuk 1 

8. Gedeelde 8e plek JO-19 

9. Gedeelde 8e plek Wettertoer 

10. Gedeelde 10e plek Bier#1Winning#2 

11. Gedeelde 10e plek Lippenhúzen Súd 

12. De Wiken 

13. Compagnons 

14. Weekend Warriors 
 
Dit zal tevens de opkomstvolgorde zijn voor het eerste spel in de tent, vrijdagavond 14 juni om 
20:00 uur. Dan presenteert ieder team zichzelf in “Wild West” kledij en de eigengemaakte 
totempaal. Komt dat dus vooral zien! 
 
Het Liphústerfeestboekje 
Het boekje is deze week bij iedereen op de mat gevallen. Het kan zijn dat de buitengebieden 
het boekje iets later hebben gekregen. Heeft u nog niets gekregen? Neem dan contact op met 
het bestuur via info@itliphusterfeest.nl of stuur een berichtje naar onze Facebook pagina. Dan 
brengen wij persoonlijk nog eentje bij u langs.  

 
Website 
Wij als bestuur zijn op zoek naar iemand die vanaf 2020 onze website wil onderhouden. Dus 
ben jij handig met computers, software en vormgeving en lijkt het je leuk om ons daarmee te 
helpen? Neem dan gerust contact op met het bestuur! In overleg is er veel mogelijk. 
 
Liphúster Onderonsje: Rolling Home 
Zaterdagochtend komt folkkoor Rolling Home in de tent om hun magnifieke zang aan ons te 
presenteren. En daarbij krijgen ze hulp de kinderen van OBS de Flecht! Op de basisschool 
zijn ze al druk aan het oefenen. Dus heit en mem, pake en beppe, buurman en buurvouw en 
overige kunde, net stinne mar hinne! 
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“Het wilde westen”      
Op weg naar een beloofd land 
 
Met hoop vertrekken, uitkijken naar iets 
nieuws. De belofte van een goed leven.  
We lezen Genesis 12 : Trek weg uit je 
land, en ga naar het land dat ik je 
wijzen.  
Troubadour Adri de Boer verzorgt de 
muziek. 
 
Van harte welkom! 
 
16 juni  10:00  dienst in de Piterkerk 
in Lippenhuizen 
 

 



 
 

 

 Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag 
 
Datum  Tijd  Dienst te  Voorganger   
26 mei  10.00  Langezwaag  Ds. S. Blok m.m.v. Cantorij 
02 juni  10.00  Lippenhuizen  Ds. Y. Slik 
09 juni  10.00  Langezwaag  Ds. S. Blok 
16 juni  10.00  Lippenhuizen  Ds. S. Blok m.m.v. Adri de Boer 
23 juni  10.00  Langezwaag  Ds. H. Jonker, m.m.v. Cantorij 
 
 
Van de predikant 

We hebben Pasen gevierd. In het donker van de zaterdagnacht werd 
het licht de kerk binnen gedragen. We zongen ‘Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’.  In de paasnacht 
herdenken we onze doop. We vormden een kring rondom het doopvont 
en zongen de geloofsbelijdenis. In de vroege kerk was de paasnacht 
het moment om gedoopt te worden. Met Christus door het water van de 
dood heengaan en met Hem opstaan tot een nieuw leven.  
Op de  synodevergadering van april is het nieuwe liedboek officieel 
aangenomen tot (een) liedboek van de Protestantse kerk. Het liedboek 
blijft verrassen en biedt prachtig materiaal. Toch grasduin ik ook 

weleens in andere bundels, die van Iona bijvoorbeeld, Taizé, of ‘Het liefste lied van overzee’. 
Die laatste titel is een bundel van liederen, vertaald door Sytze de Vries, op bekende 
Engelse melodieën. In de dienst van 26 mei zingen we samen met de cantorij twee liederen 
uit ‘Het liefste lied van overzee’.  
Pinksteren 
In de dienst van Pinksteren zal ik aandacht geven aan het verhaal van mama Rose uit 
Rwanda. Haar verhaal is een opstandings- en pinksterverhaal. De Geest krijgen om weer 
door te gaan met leven en om leven te geven aan anderen. Hoe ga je in hemelsnaam weer 
verder na een ramp? In de vertaling van 1951 belooft Jezus een Trooster te sturen. De 
Geest der Waarheid. (Johannes 15:26). In de nieuwe Bijbelvertaling staat ‘pleitbezorger’.  In 
Johannes 20 verschijnt Jezus bij zijn leerlingen. De deuren zijn gesloten maar toch staat hij 
plotseling in hun midden. Hij wenst hen vrede. 
Troost en vrede. De G/geest krijgen. Daar zal het over gaan.  
Voor in de agenda 
9 juni Pinksteren    Feest van de Geest.  
16 juni ‘Tentdienst’ Lippenhuizen  Een viering die aansluit bij het dorpsfeest in 

Lippenhuizen. Thema van het dorpsfeest is ‘Het wilde 
westen’ en daar proberen we bij aan te sluiten. In de 
Bijbel zijn er genoeg mensen steeds onderweg naar een 
‘beloofd land’, zoals al die emigranten die op weg gingen 
naar Amerika. Het begint met Abraham in Genesis 12. 
‘Trek weg uit je land, naar het land dat ik je zal wijzen.’ 
Troubadour Adri de Boer zorgt voor de muziek.  Voor 
alle duidelijkheid: we komen  samen in de kerk, niet in 
de tent.  

23 juni  Avonddienst Lippenhuizen  Een viering rondom de zonnewende, georganiseerd 
vanuit de Raad van Kerken. Een viering in de stijl van 
Taizé of Iona. De viering begint om 19:30.  

 
Wilt u mij graag spreken, voor iets kleins of iets groots, schroom dan niet om contact op te 

nemen. 
Heel vriendelijke groet, 
ds. Sietske Blok 
 
  



 
 

 

Prikkel: Bezoek uit Rwanda 
Twee weken voor Pasen bezochten drie gasten uit Rwanda op uitnodiging van Kerk in Actie 
Nederland. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de genocide in Rwanda plaats vond.  Van 7 
april tot 15 juli 1994 werden naar schatting 500.000 tot een miljoen Tutsi’s vermoord door 
Hutu milities.  Juist daarom werden in april deze mensen uitgenodigd om hier samen bij stil 
te staan. Na de genocide hebben mensen in Rwanda projecten en organisaties opgericht om 
te werken aan verzoening en vrede, om kinderen op te vangen, om jonge mensen een 
opleiding te geven. Nederlandse kerken ondersteunen verschillende projecten in Rwanda. 
Juist van die projecten waren mensen hier te gast. 
In Friesland ontvingen we “mama” Rose. Na de genocide begin zij een weeshuis en 
educatieprogramma om kinderen een toekomst te geven. Rose logeerde een paar dagen bij 
mij en gaf verschillende presentaties op avonden in gemeentes in Friesland. 
Het is bijzonder om zo je huis open te stellen en Friesland door heel andere ogen te 
bekijken. (Wat is het toch ook plat hier! Rwanda wordt het land van de duizend heuvels 
genoemd) 
 
Een paar observaties: 
Gastvrij zijn vraagt aandacht en tijd. Wat is nu belangrijk, 
nu ik iemand ontvang? Hoe laat ik zien dat iemand 
welkom is? Heb ik de ruimte voor haar verhaal, voor wat 
zij nodig heeft? 
In de ontmoeting met iemand uit een andere cultuur zet je 
jezelf tussen haakjes. Wat is nu eigenlijk ‘gewoon’? Wat 
zijn je gewoontes? Koffie of thee drinken? En hoe drink je 
dan je koffie of thee? Met melk en suiker? Of zonder? En 
eet je wit of bruin brood?  Rose drinkt ‘s morgens het 
liefste zwarte thee met honing en melk. En in Rwanda 
eten de meeste mensen wit brood.  
In de ontmoeting met Rose vond een ontmoeting plaats 
met de wereldkerk. We zijn verbonden met elkaar, in 
Jezus. En toch zijn we ook anders, in onze vormen, in hoe we spreken. Rose spreekt direct 
over God, over Jezus, ze zijn haar nabij. Zonder aarzelen zegt ze: God was met ons, toen 
we schuilden voor de Hutu’s.  En daarom wilde ik, geleid door God, toen het geweld voorbij 
was, iets doen. Ik ging waar God mij bracht.  
 
Ik probeerde haar iets te laten meemaken van het (gemeente) leven hier. We wandelden ’s 
morgens door het dorp en ze nam deel aan een ochtend christelijke meditatie in 
Lippenhuizen. We bezochten Jorwert, ‘un projet missionaire de l’église’. (Rose spreekt 
Frans). Ze vroeg in Langezwaag en Lippenhuizen: hoeveel mensen gaan er dan hier naar de 
kerk? Ik vertelde dat dat kleine aantallen zijn. 10, 15, heel soms 20 per dorp. We zijn een 
geseculariseerd land. In Rwanda is dat anders.  Zo’n 90% van de bevolking is christelijk. 
Maar waar 2 of 3 samen zijn in mijn naam, daar zal ik zijn, zegt Jezus. Zo zei Rose. Een 
woord voor ons.  
 
  



 
 

 

 

 

 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
                    

 
                                 

 
             
                 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

         

Activiteitenbord 
 
 

 
 

         Dorpshuis de Mande  

WIST U DAT: 
 

➢ Het Koningsontbijt op 27 april drukbezocht is? 
➢ Er veel mensen met prachtige vlechten, staarten of oranje haar weer vertrokken? 
➢ Het ’s middags in het Oranjecafé ook gezellig was? 
➢ Er zelfs nog even aan karaoke is gedaan? 
➢ De organisatie van Koningsdag een hele lange dag heeft gedraaid? 
➢ En dat het TOP georganiseerd was? 
➢ Op 16 mei de Coachmeeting voor de zeskamp in it Kobunderhûs is gehouden? 
➢ Er hierbij rare situaties in het dorp ontstonden? 
➢ Er deelnemers in zwemkleding zijn gesignaleerd, er eieren op hoofden kapot werden 

geslagen en dat er bomen uitgelachen werden? 
➢ Zaterdag 18 mei weer een Pubquiz is gehouden? 
➢ Het thema dit keer “Ik hou van Holland” was? 
➢ Er 15 teams meededen? 
➢ It Kobunderhûs volgens ooggetuigen stampvol zat? 
➢ Het team De Partymakkers de eerste prijs heeft gewonnen? 
➢ Zij 125 punten hebben behaald? 
➢ Dit de Partymakkers zijn: 

➢ Zij een kookworkshop van Niesje 
Kookt hebben gewonnen? 
➢ Deze kookworkshop op 16 juli is? 
➢ Op 9 november de volgende 
pubquiz wordt gehouden? 
➢ Er al teams zijn geweest die naar 
de volgende pubquiz hebben 
gevraagd? 
➢ De activiteitencommissie verder 
nog geen nieuwe activiteiten op de 
planning heeft staan? 
➢ Je zelf ook activiteiten in it 
Kobunderhus kunt organiseren? 
➢ Je daarvoor contact op kunt 
nemen met Wietske?  

➢ Zij te bereiken is op: 06-505445471  
➢ Of via dorpshuisdemande@gmail.com. 
➢ Het handboek voor de barzaal/kantine af is? 
➢ Deze op de kassalade ligt? 
➢ Dit als naslagwerk gebruikt kan worden tijdens de bar-/kantinediensten? 
➢ Het op 25 mei alweer een jaar geleden was dat het MFA is geopend? 
➢ Als je berichten/foto’s van activiteiten in it Kobunderhûs voor de Facebookpagina van 

NDL de Mande hebt, je dat naar 06-47316107 kunt appen? 
➢ Dat het, indien geschikt om te publiceren, op de Facebookpagina wordt geplaatst? 
➢ Dit nu wel genoeg is? 
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Jeugdwerk Lippenhuizen 
 
Op het moment van schrijven is het Jeugdwerk in Walibi, daarover dus meer in de 
volgende Harker… De statiegeldflessenactie was weer een groot succes, alle 
mensen die gedoneerd hebben; 
Heel erg bedankt! 
 
 

 
 
 

 

Zaterdag 29 juni  : Surprise afsluiting. 
Tijd    : van 19.00 uur tot misschien de 

       volgende ochtend 10.00 uur…. 

Opgave : voor 15 juni via de app of   
ustwakes@gmail.com 

Kosten : € 1,- 

 
Wat we gaan doen is dus nog een verrassing! Houd er rekening mee dat er een 
mogelijkheid is dat we ook gaan overnachten…..Binnen of buiten, maar  
daarover meer via de app of mail. Daar moeten we nog even over nadenken… 
Als jij je opgeeft voor deze activiteit, geef dan ook even aan of je wel of niet wilt 
blijven overnachten.  

 
 

 
MOUNTAINBIKERS! 

 
Zijn er ook nog sportieve mensen die op de donderdag avonden mee willen fietsen? 
Het plan is om met atb-bikes een uur tot anderhalf uur een stevig blokje te gaan fietsen over 
de weg en door de bossen.  Helm is niet verplicht, maar wel aan te raden. 
Wij, Wiebe Tolman, Sjouke de Graaf en Jan Witteveen, willen iedere donderdagavond een 
leuke route nemen en misschien vind je t leuk om ook mee te gaan. Het is geheel 
vrijblijvend! 
Eerste rit is donderdag 6 juni.  
Het voorstel is om 19.30 uur te verzamelen bij het MFA. 
Daarvandaan kunnen we leuke route nemen. 
 We zijn rond 21.00 uur weer terug. 
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Dorpsgeschiedenis en kunst 32. Lippenhusa en Academiae 
Franekerensis 

Ooit had Friesland een eigen universiteit met beroemde hoogleraren. Vanaf 
eind zestiende eeuw studeerden hier vele jongemannen. De meeste kwamen 
uit Friesland, anderen uit binnen- en buitenland. In de zeventiende eeuw was 
het gebruikelijk om de studie te verspreiden over meerdere universiteiten. Er is 
een album met namen van ingeschreven studenten bewaard gebleven. In 
1968 is er in opdracht van het Fries genootschap voor Geschied-, Oudheid- en 
Taalkunde een facsimile van verschenen: S.J. Fockema Andreae, TH.J. 

Meijer, Album studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844) verscheen bij 
uitgever T. Wever te Franeker, telt 539 pagina’s, meet 18.2 bij 24.6 centimeter en heeft een 
hardcover, met op linnen een goudopdruk. In de uitgave staan studenten die afkomstig 
waren uit het gehucht Lippenhuizen, vermeld als Lippenhusa. (Prent, Hongaarse calvinist, 
student aan de Universiteit te Franeker) 

Drie studenten Nauta 
Botto Ruirds Nauta studeerde aan de beroemde universiteit in Franeker, maar 
was al predikant toen hij in 1772 naar Lippenhuizen verhuisde. Hij staat bij de 
ingeschreven studenten en in het album van promovendi dat in 1972 bij 
uitgever T. Wever te Franeker als facsimile verscheen. Het gebonden boek van 
Dr. Th. J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811) 

telt 159 pagina’s, op het blauwe linnen prijkt een gouden opdruk. De godgeleerde Botto 
Ruirds Nauta werkte eerder als predikant in Groningen. In 1774 trouwde hij met Agneta 
Wilhelmina de Ruyter. Het paar bleef in Lippenhuizen, waar hun twee zonen, Ruardus en 
Stephanus Sybrandus geboren worden. Beiden studeren later aan de Friese universiteit 
waar hun vader ook studeerde. De oudste, Ruardus, wordt meester-ontvanger in 
Heerenveen en de jongste, Stephanus Sybrandus dr. medicinae-vroedmeester te 
Leeuwarden. (Franeker Universiteit, detail kopergravure, D. de Jong, op Geheugen van 
Nederland) 

 Tweede universiteit 
In 1575 werd in de stad Leiden de eerste universiteit van Nederland opgericht. 
Willem van Oranje, bijgenaamd Willem de Zwijger, betuigt hiermee zijn 
erkentelijkheid aan de Leidenaren. Zij hebben in 1574 het beleg door de 
Spanjaarden weerstaan (Leids Ontzet). Tien jaar later, wordt de dan 51-jarige 
Willem van Oranje in de hal van de Prinsenhof in Delft omgebracht door een 
pistoolschot van Balthasar Gerards. Een jaar later zal Nederland een tweede 

universiteit rijker zijn, en dat is de universiteit waar alle drie de Nauta’s zullen studeren. 
Groningen is zeer Spaansgezind, Friesland niet.  
(‘Willem van Oranje’, olieverf/doek, Adriaen Thomasz Key,1579, Rijksmuseum) 

Plan van Calvinisten 
Enkele calvinisten op belangrijpe posities lanceren een plan voor een nieuwe 
universiteit. Die moet in Friesland komen, omdat jonge Friezen het beste op 
een eigen universiteit zouden kunnen studeren. Leiden is tot dan toe de enige 
optie om in ons land een academische studie te volgen. In die tijd is de reis 
naar Leiden ver en, evenals het verblijf, kostbaar. Een universiteit in de eigen 

provincie zou een academische studie voor meer Friese jongemannen bereikbaar maken. 
Na een afgeronde studie zouden zij hun kennis verder kunnen verspreiden en deze op 
diverse posten kunnen inzetten. Wanneer hier meer protestante predikanten opgeleid 
konden worden, zou dat de positie van de calvinisten zeker versterken. (1585, oranje: Unie 

van Utrecht, geel: Spaansgezind) 

Kruisbroederklooster 
De Friese stadhouder Willem Lodewijk steunt de Friese universiteitsplannen en 



 
 

 

sticht juli 1585 de tweede universiteit in Nederland. Geleerden accepteren de uitnodiging 
voor een professoraat aan een van de faculteiten van de eerste en enige Friese universiteit. 
De faculteit theologie is de belangrijkste en snel bezet, het bezetten van de medische 
faculteit duurt iets langer. De universiteit krijgt de Latijnse naam Academiae Franekerensis, 
naar de vestigingsplaats Franeker, Frentsjer in het Fries. Leeuwarden, de hoofdstad van 
Friesland, kwam niet in aanmerking als vestigingsplaats. De stad had teveel te stellen met de 
Friese edelen. In Franeker, een van de elf Friese steden, was het wat betreft de 
Tachtigjarige Oorlog betrekkelijk rustig, én de stad had een ideale locatie om de nieuwe 
universiteit te huisvesten. Het pas ontruimde Kruisbroederklooster waarvan door de poort de 
grote hof te zien is, zou ruim twee eeuwen onderdak bieden aan de universiteit. 

Alumni 
De universiteit van Friesland had een uitstekende naam. In de zeventiende 
eeuw werden hier zelfs hoogleraren weggekocht door de Universiteit van 
Leiden, de in 1614 gestichte Universiteit Groningen, en de in 1636 gestichte 
Universiteit Utrecht, met als voorloper in 1634 de Utrechtse Illustere school, 
een vervolgopleiding na de Latijnse school. De Universiteit van Franeker 
kende beroemde alumni als Rene Descartes, Peter Stuyvesant, Willem IV van 

Oranje Nassau en Eise Eisinga, op de afbeelding uit 1827 geschilderd door Willem Bartel 
van der Kooi, professor tekenkunst in Franeker.  

Tweede helft achttiende eeuw 
Botto en zijn zonen Ruardus en Stephanus Sybrandus Nauta kregen hun 
academische opleiding in de tweede helft van de achttiende eeuw. De 
universiteit van Franeker was toen over het hoogtepunt van haar roem heen. 
Er waren meer universiteiten opgericht in Nederland en andere landen en 
studenten reisden steeds minder langs verschillende (buitenlandse) 
universiteiten. Studenten kwamen vaak af op de naam en faam van bepaalde 
hoogleraren aan de Franeker faculteiten, met nog maar weinig geld 
voorhanden kon Franeker minder luisterrijke hoogleraren aantrekken. 

(Omslag De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw Beleid en belang van 
een academiebibliotheek, Redactie Jos. M.M. Hermans, Goffe Jensma, Jacob van Sluis en 
Lydia Wierda geïllustreerd) 

Internationaal centrum van wetenschap  
 De canon van Friesland, venster 15 ‘De Universiteit in Franeker, 
Transformatorhuisje van geleerdheid 1585-1843’, noemt de universiteit een 
internationaal centrum van wetenschap, en “ook voor de rest van de provincie 
van belang. Door de universiteit konden kennis en inzichten van 

wetenschappers worden doorgegeven aan de mensen.” In de negentiende eeuw verandert 
dit. (illustratie: Zegel van de Universiteit van Franeker)  

1811 
In 1811 laat Keizer Napoleon de Academiae Franekerensis sluiten. In 1817 
worden de universiteiten van Utrecht, Groningen en Leiden alle drie 
Rijksuniversiteiten van de Noordelijke Nederlanden. Na 1811 blijft in Franeker 
nog enkele decennia een Atheneum gevestigd. De universitaire vooropleiding 
ter voorbereiding op het academisch onderwijs biedt colleges maar in 
Franeker mogen hierover geen examens afgenomen worden. De studenten 
moeten de examens op andere universiteiten afleggen. Koning Willem II maakt 

ook hier een eind aan. Hij tekent in 1842 het besluit tot opheffing van het Atheneum in 
Franeker. Friesland verliest voorgoed de eigen universiteit. In Franeker herinneren vele 
gebouwen, plaquettes en ook zerken aan de beroemde universiteit en aan haar hoogleraren 
en studenten uit binnen- en buitenland. (Napoleon I in kroningsgewaad, François Gérard, 
olieverf/doek, 1805-1815, Rijksmuseum, Amsterdam)  
 
Gerhild van Rooij  
Bronnen.http://www.franekeruniversiteit.nl/ Tresoar.nl, www.MuseumMartena.nl,  en de 
genealogie van de familie Nauta (J.C. Nauta) 

http://www.franekeruniversiteit.nl/


 
 

 

    Weeroverzicht April 
 

      
     De totale hoeveelheid neerslag is 52 mm en was vorig jaar 72 mm.

 

 
    Gemiddelde max. temp. is 15,7 gr. en was vorig jaar 16,4 gr. 
    Gemiddelde  min. temp. is 4,6 gr. en was vorig jaar 6,4 gr. 

 
 

      
     Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl 
     Op de site is er ook een pagina met een "totaaloverzicht" 
                                                                                                                       Willem  en Renske 
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S & S Caravans Gorredijk 
De Werf 28 
8401JE Gorredijk 
tel: 0513-436561 
Website: www.caravans-gorredijk.nl 

 

 
 
 
Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402 

S & S Caravans Bied aan: 
 

 Stalling van Caravans en Campers  Stalling zomer en winterbanden 

 Monteren en uitbalanceren van uw banden. Focwa onderhoudsbeurt caravan, aanhangers en paardentrailers  

 Pack keuring    Verkoop bemiddeling van uw caravan  

 Poetsen van caravan en camper 

Wegen van uw caravan  
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