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Tine Bergsma
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Willem van den Pol
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Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 20 september voor 18.00 uur!!
❖
❖
❖
❖

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

Dorpsagenda 2019
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.
9 juli
27 juli
3 augustus.
30 augustus
12 september
Informatie en opgave
bij:Sjouke de Graaf
spdgraaf@gmail.com
22 september

Vergadering Kleurrijk
verbinden
Tsjerkepaad/ Compagnons
consort (strijkers)
Tsjerkepaad/ v.d.Bij orgel en
Veenstra Trekharmonica
Gezamanenlijk opening sport en dorpshuisseizoen
Beginnerscursus bridge
(Clinic)

Marcel de Groot

13.30 –
17.00

Piterkerk

13.30 –
17.00

Piterkerk
Kobunderhus

14.30

Piterkerk

Vaste (seizoens)activiteiten
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

20.00 - 22.00

Consistorie

maandag

Koor Melomania
oefenavond
Biljarten

Donderdagavond
9-9, 7-10, 4-11, 2-12

Koor Lippenhuizen/Hemrik
Speel-o-theek

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

Peuteropvang It
Berneplakje

19.30
13.30 - 15.00
19.00 - 20.30
8.30 -12.00

Kobûnderhûs
Consistorie
Kobûnderhûs
Kobûnderhûs

mededelingen
Welkom in Lippenhuizen
Buorren 16
Bertus, Andrea, Steijn en Jannie de Wit
Afkomstig van Gorredijk en Nibbixwoud
Buorren 118
Dave Meek en Ankelien Jonkman
Afkomstig van Haule en Haulerwijk

TSJERKEPAAD IN PITERKERK
Vanaf 6 juli t/m 31 augustus opent de Piterkerk in het kader
van Tsjerkepaad iedere zaterdag de deuren van 13.30 uur tot 17.00 uur
Muziek: 27 juli;Compagnons consort (strijkers)
3 augustus; H v.d.Bij orgel en M Veenstra Trekharmonica.

Kom onze mooie kerk bezoeken!

Jeugdwerk Lippenhuizen

Zondag 26 mei zijn we met een hele stoet naar Walibi Holland gegaan. We hebben daar een
prachtige dag beleefd, iedereen kon lekker zijn/haar eigen gang gaan. Het weer was perfect
voor een dagje pretpark! We zijn 09.00 uur vertrokken en waren rond 19.00 uur weer terug in
Lippenhuizen. Al met al weer een fantastische happening!
Let op: De surpriseactiviteit gaat i.v.m. te weinig opgave niet door!
We wensen jullie een fijne zomervakantie en kijken er al naar uit om daarna de nieuwe
lichting van groep 7 te mogen verwelkomen.
Tot ziens na de zomervakantie!

Kleurrijk verbinden 2
Dinsdagmiddag 4 juni was groep 3\4 van basisschool De Flecht uit Lippenhuizen op bezoek
in het Labyrint in Lippenhuizen (Buorren 17) Het weer werkte goed mee en de kinderen
hebben zich prima vermaakt in het labyrint, de vingerlabyrinten, de kabelbaan en de
boomhut. Kees nam ze daarna mee in de kar naar zijn bibliotheek, waar de kinderen vol
bewondering rond keken en natuurlijk de vraag: heeft Kees al die boeken gelezen? Het
antwoord was niet allemaal, maar wel veel. Daarna mochten de kinderen van Thea nog een
schelp\labyrintje uitzoeken en kregen ze een zakje zaad mee voor de tuin. Het is de
bedoeling dat ook de kleuters van de Flecht ende kinderen van de Treffer in Gorredijk het
labyrint nog gaan bezoeken.
’s Avonds was er ‘Operatie steenbreek ’in de Buorren van Lippenhuizen. Gewapend met
kruiwagen, koevoet, potgrond en planten werden de bewoners van de Buorren getrakteerd
op een gratis mini voortuintje. Prettige gesprekken met enthousiaste bewoners hebben
geresulteerd in +/- 12 minituintjes. Let er maar eens op als u de Buorren langs loopt of rijdt.
Bewoners, die niet thuis waren, maar die wel belangstelling hebben kunnen even contact
met ons opnemen.
Er zijn al diverse plannen binnen gekomen voor het ‘fleurig ommetje Lippenhuizen’, wat
aansluit op ‘Het Margjespad’. Hierbij zullen vooral de scholen De Flecht, De Treffer en de
BHS worden betrokken. Momenteel wordt onderzocht hoe het veldje naast de sauna
opnieuw kan worden ingericht. Ook zijn er plannen om de picknickplaats aan de vaart
(tussen Lippenhuizen en Gorredijk) op te ‘pimpen’.
Bijgaande vinden jullie een patroon van bezige bijtjes. Het is de bedoeling om aan het eind
van 2019 Lippenhuizen te veranderen in ‘BEECITY’. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig.
Ze mogen in allerhande kleuren worden gehaakt en …… liefst zoveel mogelijk! Een leuk
werkje voor in de vakantie, op de camping, met de kinderen, de thuisblijvers, de buurt……
Ze kunnen centraal worden ingeleverd bij: Hieke Jaarsma, Corso 20 in Lippenhuizen
telefoon 0513 463623
Voor de vakantie hebben wij op dinsdag 9 juli nog een vergadering. Mocht u belangstelling
hebben, mee willen doen, ideeën/vragen/suggesties hebben; we horen het graag.
We wensen iedereen een boeiende, kleurrijke zomer toe en geniet van alle moois wat de
natuur ons te bieden heeft!
Ammy Langenbach l.a.langenbach@kpnplanet.nl
Gelbrigje Visser
gelbrigjevisser@gmail.com
Tel: 06 43985038

Bedankt
Dankzij jullie hulp en gezelligheid hebben wij een geweldig
feestweekend gehad.

In de volgende Harker leest u ons verslag en alvast een vooruitblik op
het feest in 2020.

Nieuws van de Kerk Lippenhuizen/Hemrik/Langezwaag
Datum
30-jun

Tijd
10.00

Voorganger
ds. L. de Ruiter

Dienst in
Langezwaag

Bijzonderheden

7-jul

10.00

ds. Sietske Blok

Lippenhuizen

Heilig Avondmaal

14-jul

10.00

ds. L. v.d. Meer

Langezwaag

21-jul

10.00

Aldeboarn

28-jul

11.00

Ds. J. Vlasblom
Ds. P. Rozeboom
ds. P. Hulshoff

4-aug

10.00

ds. D. J. Deuzeman

Lippenhuizen

11-aug

09.30

Ds. Klein Ikkink

Tijnje

18-aug

10.00

ds. W. Roobol

Lippenhuizen

25-aug

11.00

ds. P. Hulshoff

Langezwaag

1-sep

10.00

ds. E. Kronemeijer

Lippenhuizen

8-sep

10.30

ds. Sietske Blok

Langezwaag

Gewijzigde aanvangstijd, Tentdienst

15-sep

10.00

ds. Sietske Blok

Hemrik

Startzondag

22 sep

10.00

ds. Sietske Blok

Langezwaag

Heilig Avondmaal

Langezwaag

Gez. dienst met Tijnje/Terwispel,
Aldeboarn, Nij Beets
Gewijzigde aanvangstijd
Gezamenlijke dienst met
Tijnje/Terwispel
Gezamenlijke dienst met
Tijnje/Terwispel

Van de predikant
In de eerste week van juni bezocht ik de voorstelling “Titus” in de
Bonifatiuskapel in Dokkum. Dat raakte. Het levensverhaal van de
Friese pater Titus Brandsma (1881 – 1942) werd verteld, gezongen
en gedanst.
Titus Brandsma was Karmeliet en de geschriften van Theresia van
Avila vormden voor hem een bron van inspiratie. Theresia was een
mystica uit de 16e eeuw. Een tekst van haar is op muziek gezet en
staat ook in ons liedboek:
Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.
Vertaling:
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg.
(Lied 900)
Het lied kwam meerdere keren terug in de voorstelling. Ook toen Titus werd afgevoerd naar
kamp Dachau. Al vroeg waarschuwde hij voor het opkomend kwaad van het
nationaalsocialisme in zijn tijd en veroordeelde hij scherp de anti-Joodse maatregelen van
het naziregime dat vanaf 1933 op gang kwam. In januari 1942 werd hij gearresteerd door de
Duitse bezetter. Titus is in 1985 zalig verklaard.
Titus Brandsma verlangde zijn hele leven naar de mystiek, naar de stille ontmoeting met
God. De voorstelling eindigde met de uitnodiging elkaars handen vast te pakken, waarna we
een moment stil waren. Toen werd theater zowat liturgie.

Voor in de agenda:
In het najaar gaan Annemieke Schimmel en ik verder met christelijke meditatie in de
Piterkerk in Lippenhuizen. Informatie volgt. Op woensdag 18 september 19:30 beginnen we
met een loopmeditatie in de boomgaard van Kees Stolwijk, de Buorren 17 in Lippenhuizen,
met aansluitend een korte viering en koffie/thee. Graag even opgeven bij mij, kosten €2,-.
Vakantie
Ik heb de kerkenraad om twee weken extra vrij gevraagd. Ik ben blij dat dit mogelijk was! Zo
ben ik in de gelegenheid deze zomer een langere tijd met een christelijke gemeenschap in
Frankrijk mee te leven en te werken.
Ik ben afwezig op: 15-21 juli & 4 augustus –1 september
De collega’s uit de regio nemen waar. Neemt u bij dringende zaken contact op met de scriba.
Bij de diensten
7 juli 10:00

Dienst met avondmaal in Lippenhuizen. We lezen over de leerlingen
die twee aan twee op weg worden gestuurd. Zonder geldbundel,
zonder reistas of sandalen. En we lezen over God als moeder in Jesaja
66.

‘Zomerdiensten’ :
In de zomer is het wat lastiger het preekrooster gevuld te krijgen. Ook voor de gemeentes
om ons heen. Daarom vieren we deze zomer een aantal keer samen. Onze onderlinge
verbondenheid krijgt zo ook vorm. Let u op de locatie en de aanvangstijd.
21 juli 10:00

in de tuin van de kerk van Aldeboarn (Bij regen binnen). Voorgangers
ds. P. Rozeboom en ds. J. Vlasblom. Een gezamenlijke dienst van de
gemeentes Nij Beets, Aldeboarn, Tijnje-Terwispel, Langezwaag e.o. en
Lippenhuizen-Hemrik. Vanaf 9:30 inloop met koffie/thee.
Gezamenlijke diensten met de protestantse gemeente Tijnje-Terwispel:
11 augustus 9:30
in de kerk van Tijnje voorganger ds. H. Klein Ikkink
25 augustus 11:00 in de kerk van Langezwaag voorganger ds. Piet Hulshof
Adres van de kerk in Aldeboarn: Tsjerkebuorren 2-4
Adres van de kerk in Tijnje: Rolbrêgedyk 6
Bijzondere diensten:
8 september 10:30 Tentdienst in Langezwaag, thema ‘kleuren’. Met de
spijkerpakkenband.
15 september 10:00 Startzondag in de kerk van Hemrik. Te gast zijn mensen van Het
Huisgezin in de Tike. We vieren in de kring en ‘komen op verhaal’
(contextueel bijbellezen). Onze gasten van Het Huisgezin komen
daarbij aan het woord en vieren en lezen met ons mee.
Neemt u uw eigen Bijbel mee? Dank u wel.
We hopen op een aansluitend bezoek aan Het Huisgezin, zij
overleggen deze zomer of dat mogelijk is. Natuurlijk is er dan daar of in
de kerk koffie met iets lekkers. Actuele informatie volgt in september.
Ik wens u allemaal een heel goede zomer en vakantie toe!
Wilt u mij graag spreken, schroom dan niet om een afspraak te maken.
Heel vriendelijke groet,
ds. Sietske Blok, dssietskeblok@gmail.com, tel. 0513-856183

Activiteitenbord
Dorpshuis de Mande
NIEUWS

JUNI 2019

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. We kunnen terugkijken op vele
geslaagde evenementen en feestjes in ’t Kobunderhûs: pubquizzen, Koningsdagactiviteiten,
bingo, puzzelwedstrijd, toneel, high wine high beer, Piterrun, Piterwalk, Pitermiel,
gezamenlijke jaarvergadering, elke vrijdag dorpscafé, coachmeeting voor it Liphûsterfeest,
muziek, diverse informatieavonden, vele vergaderingen en meer!
Alle organisatoren: enorm bedankt!
Alle mensen die zijn gekomen en mee hebben gedaan: enorm bedankt!
Alle 273 donateurs die wij rijk zijn: enorm bedankt!
We komen na de zomer terug:
Vrijdag 30 augustus Familiedag/Kobunderhûsdag i.s.m. sv THOR
Noteer 30 augustus vast in de agenda! Noteer ook vast 9 november in de agenda: Pubquiz!
Fijne zomer en tot in augustus!

Eind van de middag zullen er allerlei sport en spel activiteiten zijn voor de jeugd welke
overgaan in die voor de senioren.
Hapje en drankje aanwezig en’s avonds is er live-muziek.

Arjen Baakman komt optreden.
Arjen wil graag interactie met het publiek en vraagt d.m.v. het invullen van bierviltjes,
verzoekjes van de aanwezigen.

voor elk wat wils!
Flyer met exacte informatie volgt in augustus

.

Prijswinnaar Marcel de Groot geeft huiskamerconcert in Piterkerk
Marcel de Groot is een veelzijdig een veelgevraagde muzikant, zanger, componist en
theatermaker. Samen met cabaretier Maarten van Roozendaal tekende hij voor vier uiterst
succesvolle theaterprogramma's, waarvan 'Het Wilde Westen' de felbegeerde Poelifinario in
de wacht sleepte. Hij begeleidde niet alleen zijn vader Boudewijn de Groot, maar schreef ook
teksten voor Beatrice van der Poel, Jan Rot, Ricky Koole en Paul de Leeuw. Daarnaast
speelde hij overtuigend de rol van bandleider in de musical 'Onder de Groene Hemel'.
Na enkele jaren van relatieve rust, pakte De Groot in 2015 de draad van zijn muzikale
carrière weer op met als resultaat het door pers en publiek bejubelde theaterprogramma
#Held. De overweldigende reacties stimuleerden hem om nieuwe liedjes te componeren.
Tussen het schaven en slijpen aan 'DOOR' toerde hij met Erwin Nijhof langs de theaters met
een tribuut aan Dire Straits. Het spreekt vanzelf dat begenadigd gitarist het kenmerkende
geluid van de Britse gitaarband moeiteloos evenaarde en van een eigen klankkleur en
intensiteit voorzag.
In aanloop naar het nieuwe theaterseizoen 2019/2020 waarin De Groot met 'DOOR' de
theaters gaat veroveren, geeft de zanger en gitarist enkele intieme huiskamerconcerten.
Deze fungeren deels als voorproef van 'DOOR' en anderzijds vooral om het muzikale plezier
van Marcel de Groot te etaleren. Hij put daarbij uit zijn eigen rijke oeuvre.
Dit intieme concert vindt plaats op 22 september in de Piterkerk in Lippenhuizen.
Aanvang concert is om 14.30 uur. Een ticket kost €10 euro.
Vanwege de huiskameropzet is het aantal kaarten beperkt. Het verdient daarom
aanbeveling, als u er bij wilt zijn, om snel te reserveren op:
www.piterkerklippenhuizen.nl

Marcel de Groot.

Op de bijeenkomst van 23 april j.l. stond voorzitter Froukje Reitsema stil bij de activiteiten sinds
de vorige bijeenkomst: bloemschikken, een stand op de fair van het jeugdwerk, het reisje èn het
100-jarig jubileum van Vrouwen van Nu in Fryslân, dat groots is gevierd in de Harmonie in
Leeuwarden.

Onze afdeling floreert, dit in tegenstelling tot sommige andere afdelingen, die moeite hebben de
boel draaiend te houden. Zo niet bij ons, het loopt als een tierelier en velen helpen het bestuur op
de één of andere wijze.
Commissaris van de koning Arno Brok zei bij het 100-jarig bestaan: Wees als vrouwen minder
bescheiden, vrouwen zijn een grootse kracht in de maatschappij: Dingen doen voor elkaar, elkaar
zien, elkaar helpen. Slogan: Brave meisjes komen in de hemel, stoute meisjes komen overal.
Na een kopje koffie/thee was het woord aan Hannie de Heer, die ons meenam naar Rusland en
vertelde over het leven van de vrouwen daar. Ze studeerde eerst 2 jaar Russisch, maar switchte
toen naar geschiedenis. In haar werkzame leven belandde ze aan een school in Almere, waar ze
lerares geschiedenis werd.
Toen ze hoorde, dat toenmalig commissaris van de koningin in Flevoland, Han Lammers, een
vriendschapsverdrag met een provincie boven Moskou wilde sluiten – vooral op landbouwgebied
– vroeg ze zich af, of er op onderwijsgebied ook iets mogelijk was. Dat was het begin van een 20
jaar durende uitwisseling tussen scholen, in een tijd, dat het communistische systeem veranderde
in meer openheid, vrijheid etc., de tijd van Gorbatsjov. (Tegenwoordig worden de zaken weer
teruggedraaid).
Ze nam ons mee in de Russische volksaard en belichtte met name de vrouwen:
onverstoord, warm, gastvrij, ook ouderwets.
Het klimaat daar is heet in de zomer en zeer koud in de winter.
Ze zocht de gewone ontmoetingen met gewone mensen en schetste het leven daar.
In 1992 – toen ze er voor het eerst kwam – was er enorme inflatie, het leven was moeilijk, maar
iedereen hielp elkaar om te overleven.
Nu denken de Russen daar met gemengde gevoelens aan terug: voor hen was het een onzekere
tijd en ze verlangen daarom soms terug naar het communisme. Nu wordt er door oudere vrouwen
gebedeld, als ze geen sociaal vangnet hebben.
Russen zijn ontzettend warm en gastvrij, de welvaart is ongelijk verdeeld.
Ze schetste, hoe de scholen met de uitwisseling van elkaar leerden. Alles draait om vrouwen,
maar niet in de politiek, dat is een mannenzaak. De huidige jongere generatie vrouwen, hoog
opgeleid, vindt het modern om thuis te blijven, dan verdient de man genoeg!
Geen gelijkheid, wel geëmancipeerd, verder traditioneel. Op 8 maart worden de Russische
vrouwen verwend met kaarten en cadeaus, omdat ze vrouw zijn (internationale vrouwendag!).
Allerlei culturele zaken passeerden de revue.
Bureaucratie is er ook, het kost veel moeite om dingen te regelen, geld wordt zo in de zak
gestopt. In de loop der tijden is er veel veranderd en ook veel hetzelfde gebleven.
Froukje bedankte voor het prachtige verhaal, het was onderhoudend en indrukwekkend. Ze
wenste ons een goede zomer en tot ziens op de eerste bijeenkomst, die op 17 sept. wordt
gehouden en in het teken staat van 100 jaar Vrouwen van Nu!
Diny Kuipers.

Weeroverzicht Mei
De totale hoeveelheid neerslag is 38 mm en was vorig jaar 68,5 mm.
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Gemiddelde max. temp. is 16 gr. en was vorig jaar 22,6 gr.
Gemiddelde min. temp. is 6,4 gr. en was vorig jaar 10,2 gr.
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Meer- en actuele weersinformatie vindt u op www.weerstationlippenhuizen.nl
Op de site is er ook een pagina met een "totaaloverzicht"
Willem en Renske

Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

