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Kijk op www.lippenhuizen1.nl voor 
de digitale Harker in kleur! 
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DE HARKER COLOFON 

Verschijnt 10 x per jaar. 
 
Verschijndata 2020 
30 september 
27 oktober 
25 november 
15 december 
 
Oplage: 555 stuks. 
 
Opmaak: 
Tjitske Zuidema 
Feestlan 11 
06 23128403 
 
Financieel beheer: 
 
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  

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

 
 
 Kopij inleveren uiterlijk  Vrijdag 23 oktober voor 18.00 uur!! 

 

 
 
i.v.m. de coronacrisis komt de Harker ook deze 
maand alleenmaar digitaal uit, geen papieren 
versie dus! 
Gelukkig staat er nog genoeg leuks in te lezen  
en in de digitale Harker komen de foto’s ook 
mooier uit. 
 
Veel leesplezier! 
 



 
 

 

 

 
 
 

Helaas i.v.m. het corona-virus een lege dorpsagenda!  
 

Wanneer Wat gaat er 
gebeuren 

Tijd Waar 

    

    

    

    

    

    

    
    

    

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

 
 
Vaste (seizoens)activiteiten   
 

i.v.m. het corona-virus gaan onderstaande activiteiten waarschijnlijk niet door 

 
 

Wanneer Wat gaat er gebeuren Tijd Waar 

Maandagavond Koor Melomania  
oefenavond 
  

20.00 - 22.00 Consistorie 

Donderdagavond  Koor Lippenhuizen/Hemrik 
  

19.30 Consistorie  

Maandagmorgen  
Maandagmiddag  
Maandagavond  
Donderdagmorgen  
 

Biljarten (gaat wel door!)   9.30  
13:00 
19:00 
10:00 

Kobûnderhûs 

dorpsagenda 2020 
 

http://www.lippenhuizen1.nl/


 
 

 

 
 
 
 
  

 MS collecteweek (16-21 november 2020) 
  collectanten gezocht in Lippenhuizen (OPSTERLAND)! 
 
 
 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente  Lippenhuizen 
(OPSTERLAND). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 
  
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de 
zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen 
niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland 
hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste 
symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. 
  
Onderzoek hard nodig 
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de 
ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de 
opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS. 
  
Word collectant 
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de 
maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of 
afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar 
MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. 
  
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en 
kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 
  
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
  

 
 
 
 

BILJARTCLUB   "DE MANDE"  start biljartseizoen 2020/21 

 
maandag 28 september starten we weer met biljarten 
 
maandagmorgen    9.30uur-12.00uur 
maandagmiddag    13.00uur-17.00uur 
dondermorgen     10.00uur-12.00uur 
 

nieuwe leden van harte  welkom!! opgeven bij W Faber tel.464940 

 

BILJARTCLUB   "DE MANDE"  

mededelingen 

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren


 
 

 

Plaatselijk Belang Lippenhuizen     
Bestuur: 
Alma Veldkamp   Voorzitter   06-25336533 
Gerrit Prikken   Penningmeester 06-12991368 
Anja van der Laan  Notulist  06-41628310 
Dorathea Snijder  Algemeen lid  06-46511930 
Leo Boskma    Algemeen lid  06-31557410 
Liesbeth van der Woude Algemeen lid  06-22958799 

e-mailadres   pb.lippenhuizen@gmail.com 

 

Rabo ClubSupport 
 
Plaatselijk Belang Lippenhuizen doet dit jaar weer mee aan Rabo ClubSupport. Met deze 
actie beslissen leden van de Rabobank over de verdeling van de door Rabobank Heerenveen Zuidoost 
Friesland beschikbaar gestelde gelden. 
Hoe meer stemmen wij ontvangen, hoe meer geld we krijgen! Het is dus belangrijk dit bericht te 
delen met (mede)vrijwilligers, vrienden en familie. Op deze manier zorgen wij er samen voor dat we 
ons dorp Lippenhuizen o.a. veiliger kunnen maken en clubs kunnen steunen die geen leden hebben 
of subsidies ontvangen. 
Hoe werkt dit? 
 
STEMMEN VIA DE RABO APP OF VIA RABO INTERNETBANKIEREN: 
Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je stemmen op jouw favoriete club (je ontvangt 
dus geen stemcode meer per e-mail of post). 
Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'. De stemperiode loopt van 5 t/m 25 oktober 
2020, maar let op! Alleen leden kunnen stemmen en als lid van de Rabobank kun je alleen stemmen 
op verenigingen en stichtingen die bankieren bij jouw Rabobank. 
Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking. Dit gaat op een beveiligde manier. Een lid mag maximaal 
twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Wil een lid alle stemmen gebruiken, dan zal 
hij/zij dus minimaal op drie verschillende verenigingen/stichtingen moeten stemmen. Een lid kan op 
maximaal vijf verschillende verenigingen/stichtingen stemmen. 
 
WEET JE NIET OF JE LID BENT VAN DE RABOBANK? 
Als je wilt controleren of je lid bent van de Rabobank, dan kun je inloggen via internetbankieren. Als 
je dan klikt op ‘uw gegevens’, dan staat onderin of je lid bent of niet. 
Lid worden van de Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland? Klik voor meer info op de volgende link 
www.rabobank.nl/lokale-bank/heerenveen-zuidoost-friesland/lidmaatschap/ 
Controleren via de Rabo app kan ook. Ga naar de optie ‘zelf regelen’ in het menu, dan naar ‘profiel’ 
en vervolgens naar ‘mijn contact gegevens’. Onderaan je persoonlijke gegevens staat of je lid ben van 
de Rabobank of niet. 
  
Geen rekening bij de Rabobank? dan kun je ons ook steunen door lid te worden van Plaatselijk 
belang Lippenhuizen (voor 4 euro per jaar). Opgave kan via de website lippenhuizeneen.nl of stuur 
een e-mail naar pb.lippenhuizen@gmail.com 
 
 

 

  

mailto:pb.lippenhuizen@gmail.com
http://www.rabobank.nl/lokale-bank/heerenveen-zuidoost-friesland/lidmaatschap/
mailto:pb.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 

 
#debuorrenveilig 
 
De enorm toegenomen verkeersdruk, vooral sinds de opening van de N381, in de Buorren en in het 
verlengde ervan aan de Boerestreek en aan de Trijehoek, heeft veel impact: 

• Op de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid van aanwonenden. Lippenhuizen is een 
zogenaamd lintdorp, met langgerekte aaneengesloten bebouwing langs één weg. De Buorren 
is bovendien geen brede weg en de bebouwing staat daar voor een groot deel direct aan de 
weg, een situatie die zich in andere dorpen in onze gemeente niet in die mate voordoet. Het 
spreekt voor zich dat de toegenomen verkeersdruk meer geluidshinder veroorzaakt, maar er 
wordt ook veel hinder en zelfs schade ondervonden door trillingen ten gevolge van het 
toegenomen zware verkeer. 

• Op het gevoel van veiligheid van medeweggebruikers. Fietsers komen vaak in het gedrang, er 
komen meldingen binnen dat kinderen niet veilig op de fiets naar school kunnen en dat 
oudere weggebruikers op de fiets De Buorren liever zouden mijden. Naast de toegenomen 
verkeersdruk wordt er te hard gereden en wordt voorrang voor verkeer van rechts vaak 
genegeerd. Metingen hebben uitgewezen dat meestal veel harder wordt gereden dan de 
toegestane 30km/uur. Kortom, de route is in gebruik als provinciale weg, maar is dat niet en is ook 

niet als zodanig ingericht. 

 
De werkgroep die zich hiervoor heeft ingezet heeft allerlei acties ondernomen en geprobeerd dit 
probleem bij de gemeente op de kaart te zetten. In tegenstelling tot de inzet van de werkgroep is 
door de gemeente tot dusverre weinig tot niets ondernomen. 
Omdat we vinden dat de verkeersveiligheid voor ons hele dorp belangrijk is, heeft Plaatselijk Belang 
dit punt hoog op de eigen agenda gezet. We gaan weer de boer op om samen met aanwonenden en 
andere belanghebbenden tot concrete plannen te komen en zijn reeds in gesprek met de gemeente, 
waarbij de eerste actiepunten voor de gemeente al zijn afgesproken. Wij laten van ons horen zodra 
er meer concreet nieuws is te melden, maar reacties, ervaringen en tips zijn zeer welkom en kunnen 
worden gemaild naar pb.lippenhuizen@gmail.com, o.v.v. #debuorrenveilig in het onderwerp en 
graag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. 
 

PLAATSELIJK BELANG LIPPENHUIZEN / #debuorrenveilig  
 
  

mailto:pb.lippenhuizen@gmail.com


 
 

 

 
Jaarlijkse Ledenvergadering S.V. THOR 
 
Wanneer:  Woensdag 30 september 2020 
Aanvang:   19.30 uur 
Plaats    :  Kantine (evt. extra ruimte gymzaal) Kobunderhus 
I.v.m. Corona is alles ingericht op 1,5 meter, dat betekent vol = vol! 

 
 
Jaarverslag voetbal SV THOR en WTTC-seizoen 2019-2020 
 
Jeugdvoetbal SV THOR en WTTC-seizoen 2019-2020 
Algemeen: 
Een seizoen zoals zovelen, maar dat bleek toch anders te gaan. In maart 2020 kwam het COVID-19 
virus opzetten wat heel Nederland plat legde.  
In september 2019 begonnen we weer met een aantal bekerwedstrijden en daarop volgende eind 
september de start van de competitie. Ook dit jaar konden we meer met een mooi aantal teams 
starten en op zaterdagen was het ook altijd erg druk op het sportpark in Lippenhuizen! 
 
In de loop van het seizoen zijn we een sportief partnership aangegaan met SC Heereenveen. Dit heeft 
voor onze jeugdleden veel leuke acties opgeleverd en een aantal vrijwilligers hebben ook de 
wedstrijden van SC Heerenveen bezocht. Zo was er een sponsorloop en een clinic voor de jeugd. 
Komend seizoen zal deze samenwerking doorgezet worden.  
Tijdens de winterstop vond het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van JO08 t/m JO13 jaar 
in Beetsterzwaag plaats. Dit was in samenwerking met WTTC, Blue Boys en de Sweach. In de Skans 
vond het zaalvoetbaltoernooi voor de oudere jeugd plaats (JO14 tm JO19).  
 
Na de winterstop zouden we in februari/maart weer starten met de competitie. Waar enkele teams 
nog een wedstrijd(en) gespeeld hebben, kwam er in maart een abrupt einde aan het seizoen door 
COVID-19. Na een lange tijd van thuiszitten mochten we toch weer wat sporten en hebben we 
langzamerhand de trainingen hervat. We zijn ook iedereen dankbaar die zich hiervoor ingezet heeft 
om in de 1,5 meter samenleving toch trainingen te verzorgen. Aan het eind van het seizoen vond nog 
een voetbalkamp plaats voor de jeugd t/m JO11.  
Tijdens het seizoen was er ook regelmatig een pupil van de week bij THOR 1.  
Om dan zondag om 13.00 uur in THOR-tenue met de mannen van THOR 1 de warming up te doen, 
mee de kleedbox in om de wedstrijdbespreking te volgen en dan het veld op om onder gejuich van 
de toeschouwers de aftrap te nemen, waarna ze op de bank de rest van de wedstrijd mochten zien. 
 
We hebben als jeugdbestuur een zwaar maar mooi jaar achter de rug. Met minder mensen moesten 
we vaak meer taken vervullen. Hier ligt voor de komende jaren een grote uitdaging voor het 
jeugdvoetbal om dit goed op niveau te houden in Lippenhuizen. Nieuwe bestuursleden, 
scheidsrechters, leiders/trainers zijn zeer welkom en ook meer dan nodig in deze tijd!  
 
SV THOR jeugd 
Dit seizoen zijn we gestart met een JO08 en JO11 team. De JO08 was een nieuw team, wat het erg 
zwaar had in de competitie. De rangen en standen van de JO08 wordt door de KNVB niet 
gepubliceerd. Wel worden de uitslagen bijgehouden om de speelsterkte per team te bepalen en op 
basis daarvan teams eventueel te herindelen.  
   
De JO11 speelde een goede najaars reeks. Ze eindigden 2de in de competitie en mochten na de 
winterstop uitkomen in de 2e klasse. Zij hebben hier nog een aantal wedstrijden in gespeeld.    
   
De Dinky THOR trainen in het najaar en voorjaar op het veld, maar dit seizoen is zelfs in de 
winterperiode in de sportzaal van het Kobunderhus getraind.    



 
 

 

In de winterperiode hebben de JO9 en JO11 in de zaal getraind van de Bining (Hemrik) en is er 2 x aan 
het zaalvoetbaltoernooi in Beetsterzwaag deelgenomen.   
 

SJO WTTC jeugd 
Afgelopen seizoen zijn we gestart met de volgende teams: JO12-1&2, JO13-1, JO15-1&2, JO17-1 en 
JO19-1&2. Het was voor het eerst in het bestaan van WTTC dat er JO12 teams werden ingeschreven. 
Deze leeftijdscategorie speelt nog op een half veld 8 tegen 8. Helaas moesten we na een paar 
wedstrijden de JO19-2 al uit de competitie halen door personele bezetting. Hierdoor moest er samen 
met de JO19-1 naar oplossing gezocht worden wat na enige moeite goed gekomen is.  
Met de VTON-app is dit jaar gewerkt en moet worden beschouwd als een proefjaar. Komend seizoen 
gaat VTON intrede doen bij alle leiders en trainers.  
Ook bij WTTC deed Corona zijn intrede waardoor het niet makkelijk was om zaken voor het nieuwe 
seizoen te regelen. Veel zaken moesten op afstand en digitaal geregeld worden. Tijdens dit schrijven 
zijn we ook nog druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Helaas moeten we bij 
WTTC ook constateren dat dit komt door te weinig bestuursleden waardoor er veel zaken meer tijd 
kosten dan nodig.    
 
Wij willen iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor het jeugdvoetbal dit seizoen en gaan er van 
uit dat we Corona en weder dienende weer “gewoon” kunnen voetballen.  
 
Namens het jeugdbestuur van SV Thor, 
Sybren Visser, Ernst Pieter Bantema, Arjan v/d Bosch, Gerrit Prikken & Johannes Pool.  
 

WTTC  dames voetbal 
Sinds de 5 jaar dat wij nu met de WTTC dames bezig zijn heb ik nog niet eerder zo’n raar seizoen 
meegemaakt. Dit natuurlijk door het feit dat wij te maken hebben gekregen met de corona 
pandemie. 
Het begin van het seizoen begon voor het bestuur ook al spannend want er moesten 2 nieuwe 
leiders en een nieuwe trainer gezocht worden. Na diverse gesprekken was het gelukt om Jouke 
Nolles als trainer en leider Vr1 aan te stellen en Harm de Jong als leider van Vr2. 
Het seizoen begon met net genoeg dames voor 2 elftallen in het weekend en een vrouwen 30+ en 
vrouwen 7-tal op de vrijdagavond en een MO17. 
Tijdens de eerste 5 wedstrijden (oefen en beker) vielen er gelijk 4 dames uit met langdurige 
blessures. Dit vergde van de leiders veel creativiteit. Met name Vr2 moest hier onder lijden. 
Na de winterstop leken wij weer alles aardig op orde te krijgen maar daar was Corona en viel alles 
stil. 
In onderling overleg is besloten om met de huidige leiders en trainers te stoppen en op zoek te gaan 
naar nieuwe leiders en trainers voor het nieuwe seizoen. 
We kunnen zeggen dat dit gelukt is en dat wij het nieuwe seizoen met nieuwe leiders en trainers 
voor de Vr1 en Vr2 gaan starten. 
Helaas zijn wij er niet in geslaagd om in het nieuwe seizoen te starten met een MO17, dit in verband 
met te weinig meisjes. De meisjes zullen worden verdeeld onder de jongens en de dames elftallen. 
Wel is natuurlijk het vermelden waard dat de dames 30+ in het najaar weer kampioen is geworden. 
Via deze wijze wil ik toch iedereen weer bedanken voor zijn inzet en hoop dat wij komend seizoen 
wat meer tot voetballen toekomen. 
Wiebe Tolman 
 

THOR Senioren 
Dit seizoen zijn we weer met 2 seniorenteams op zondag de wei in gegaan en op vrijdagavond een 
35+ zevental en een 45+ zevental. Het eerste elftal stond onder leiding van hoofdtrainer Rick Zwart 
die aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer bij THOR begon. Als leider van het THOR 1 waren Eelke 
Nijboer en Marco Rozenberg actief. Johan Heida was wederom de vaste grensrechter en Jan 
Witteveen invalgrensrechter. Het eerste is voor het tweede jaar in de derdeklas uitgekomen en zoals 
bekend is het 2de jaar altijd lastiger. Dat ging voor THOR ook op en had het veel wedstrijden erg 
lastig. Gelukkig werd er na de winterstop een goede reeks neergezet en was de inzet ook goed.  
Werd er thuis nog verloren tegen Gorredijk, in Gorredijk werd dit ruimschoots goedgemaakt met een 



 
 

 

klinkende zege. Met deze zege werd afstand genomen van Gorredijk. Beide wedstrijden waren in 
goed overleg op zaterdagavond gehouden. Dit was een groot succes aangezien deze streekderby’s 
voor heel veel publiek hebben gezorgd. THOR zat voor het eerst in de geschiedenis bij Geelwit 
(Ameland) in de competentie. Voor de uitwedstrijd naar Geelwit werd een touringcar en boottocht 
geregeld zodat de trouwe supporters ook een bezoekje konden brengen aan deze club. Ondanks het 
tegenvallende resultaat tijdens de wedstrijd werd het door vele supporters gewaardeerd dat er een 
reisje georganiseerd werd.  
Het tweede elftal heeft een goed seizoen doorgebracht met als uitschieter de laatst gespeelde 
wedstrijd waarin het maar liefst 11x scoorde tegen Zandhuizen 2. In de beker werd de eerste ronde 
moeiteloos doorgekomen. In de volgende ronde was Dronrijp 2 helaas te sterk voor THOR 2.  
THOR 2 speelde ook een aantal wedstrijden op vrijdagavond. Dit waren geslaagde avonden en zijn 
voor herhaling vatbaar. De trainingen van THOR 2 vonden plaats op dinsdagavond o.l.v. Marinus 
Loper. Voor Marinus was het zijn laatste seizoen als trainer van THOR 2. Ronald Wouterse en Sybren 
Visser waren de vertrouwde leiders van het tweede en zullen ook het volgende seizoen deze taken 
weer op zich nemen.  
 
Naast het eerste en het tweede elftal kwamen we dit jaar ook weer uit met een 35+ en een 45+ team 
wat op vrijdagavond hun wedstrijden speelt. Het 35+ team speelde zijn wedstrijden in een zelf 
georganiseerde competitie met ploegen uit de regio. Het 45+ team kwam uit in de KNVB-competitie. 
Bij de thuiswedstrijden waren dit altijd gezellige avonden.    
Helaas moeten we constateren dat het ledenaantal bij de senioren gedaald is. Iets waar we als 
dorpsverenging nu eenmaal mee te maken hebben. Daarentegen is er wel veel publieke 
belangstelling voor de wedstrijden van THOR 1 en THOR 2. De samenwerking met NDL verliep soepel, 
het gebruik van een gezamenlijk kantine op de trainingsdagen en wedstrijden ging in goed overleg.  
 
Op precies 31 december 2019 onder het genot van zelfgebakken oliebollen is het contract met de 
nieuwe hoofdtrainer getekend. Dennis van den Driessche is de opvolger van Rick Zwart die stopt als 
trainer bij S.V. THOR maar zeker niet uit beeld zal raken, aangezien Rick zich weer als speler 
beschikbaar stelt. Dennis van de Driessche is een trainer wonende in Gorredijk en heeft ambitie om 
als trainer te acteren op het hoogste niveau. Het nieuwe seizoen begon onder zijn leiding al 
vroegtijdig, namelijk op 12 juli 2020.  
 
Het seizoen is voor alle teams abrupt geëindigd door het COVID19 virus. De KNVB heeft besloten dat 
zowel THOR 1 als THOR 2 weer in dezelfde klasse uitkomen. De trainingen werden onder strenge 
COVID19 maatregelen medio mei hervat. 
Wij willen onze sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun bijdragen aan S.V Thor, zonder hen 
heeft S.V. Thor absoluut geen bestaansrecht. Wij rekenen erop, Corona en weder dienende, dat 
iedereen zich ook volgend seizoen weer in wil zetten voor onze mooie club!  
 
Namens de voorzitter afdeling voetbal, 
Ernst Pieter Bantema 
 

Jaarverslag afdeling gymnastiek/dans Thor 2019/2020 
Wat een gek seizoen hebben we gehad. Door het coronavirus is, zoals bij alle sporten, het jaar anders 
gelopen dan verwacht. Hier een terugblik op het seizoen 2019/2020.   
Afdeling gym  
Het ledenaantal van de afdeling gym zit, net als vorig jaar, rond de 50 leden. 
De gym-, spring-, (pré)turn- en selectiegroepen staan onder leiding van Henriëtte Keun. Ze is een 
vertrouwd gezicht bij Thor. De kinderen bij gym zijn gek op klimmen en klauteren. Ze leren 
spelenderwijs verschillende sportieve oefeningen. Ook omgaan met verlies hoort hierbij, want 
tikkertje kan natuurlijk niet ontbreken bij gym! 
Alle kinderen worden uitgedaagd om zichzelf te verbeteren en de grens op te zoeken. 
 De (pré)turngroep is bedoeld voor de jongste meisjes die iets meer willen en kunnen dan dat er bij 
gym gedaan wordt. Hier krijgen ze de basisbeginselen van het turnen aangeboden. Daarnaast 
hebben we ook de selectiegroep waar nog meer aandacht aan lenigheid en kracht wordt besteed.  Zij 
nemen deel aan wedstrijden, dus zal er oefenstof ingestudeerd moeten worden.  



 
 

 

Wedstrijden 
Voor wedstrijden heb je juryleden nodig. Gelukkig hebben we 5 juryleden in ons bestand: Nancy 
Hertsenberg, Leonie Jonkers, Nynke de Jong, Renskje Idzenga en Douwina Bantema. Ook zijn er een 
aantal ouders die interesse hebben getoond. Daar zijn we erg blij mee. Helaas hebben zij door het 
coronavirus de opleiding nog niet kunnen volgen. We hopen dat dit volgend seizoen wel weer kan en 
dat de ouders dan nog net zo enthousiast zullen zijn. 
 Afgelopen seizoen hebben er in totaal 16 meiden meegedaan met de wedstrijden. Jammer genoeg 
hebben we het seizoen niet af kunnen maken en zijn er ook geen Friese kampioenschappen geturnd.  
Afdeling dans 
Aan het begin van het seizoen is Kimberly de Vries vol enthousiasme gestart met het verzorgen van 
de danslessen, en dat enthousiasme heeft zijn vruchten afgeworpen. Even terug naar seizoen 
2018/2019: dat sloten we af met 20 dansende leden.  
We hadden een 4+, een 7+, een 18+ en een 40+ groep. 
In december hebben we voor alle groepen op OBS de Flecht en de peuters van Peuteropvang It 
Berneplakje dansworkshops verzorgd en aan alle kinderen een flyer met informatie meegegeven. 
Daarna hebben we veel nieuwe aanmeldingen mogen ontvangen en heeft er een herindeling van de 
groepen plaatsgevonden. Vanaf januari heeft Kimberly lesgegeven aan de volgende groepen:  
Peuters/kleuters, 6+, 8+, 18+, 30+ en 50+ en stond het totaal aantal dansers op 39.  
Door corona heeft de dans natuurlijk ook een tijd stilgelegen. In mei hebben we, net als bij gym en 
turnen, de danslessen buiten opgepakt en hebben we het seizoen toch nog mooi kunnen afsluiten 
met 42 dansende leden. 
Afdeling aerobic/seniorengym 
De seniorendames en de aerobicgroepen staan al vele jaren onder leiding van Gisela de Vries.  Dit 
naar ieders tevredenheid. Er worden op muziek spierversterkende oefeningen gedaan en daardoor 
verbetert de conditie of blijft deze stabiel. Verder is het natuurlijk een gezellig samenzijn.  
Het totaal aantal leden van de afdeling gym, jazz, aerobic zit rond de 90 leden. 
 
Corona 
Veel activiteiten hebben helaas geen doorgang kunnen vinden. Dus dit seizoen niet alle gebruikelijke 
kijklessen, gezamenlijke afsluiting en onderlinge wedstrijden. 
Omdat binnen sporten niet mocht hebben we gekeken naar andere mogelijkheden. Gelukkig 
mochten de jeugdgroepen vanaf mei wel weer lekker buiten sporten, later volgden ook de 
seniorengroepen. De dansles kon makkelijk naar buiten en aan de gym- en turngroepen hebben we 
een soort bootcamp aangeboden. Alle kinderen waren welkom, ook kinderen die geen lid van Thor 
waren. Lekker buiten sporten en bewegen. Zonder toestellen, maar wel met veel andere materialen. 
Dit is door de leden erg enthousiast ontvangen.  
 
Bestuur 
Het gym-/dansbestuur bestaat uit André Veenstra, Yvonne Hemstra, Karla Zwart en Douwina 
Bantema. Dick Bisschop was in het begin van het seizoen voorzitter, maar heeft een overstap 
gemaakt naar het hoofdbestuur. We zijn blij dat we een goede vervanger hebben gevonden in Johan 
Meirink. Inmiddels draait ook hij al bijna het hele seizoen mee.  
Afgelopen jaar is het bestuur o.a. bezig geweest met het organiseren van activiteiten, geld werven 
voor Thor, het organiseren van wedstrijden, en het werven van nieuwe leden, bestuursleden en 
juryleden. We hebben dit jaar een bedrag van de Teyens Fundatie ontvangen. Hiervan hebben we 
(afgekeurde) materialen vervangen. We hebben onder andere een nieuwe airmat en een valmat 
aangeschaft. Hier wordt al fanatiek mee geoefend.  
Met vriendelijke groet,het gym-/dansbestuur 
 

Jaarverslag Liprunners 2019-2020 
We hebben het de laatste maanden eigenlijk alleen maar over de dingen die we niet mogen of 
kunnen doen i.v.m. de corona. Maar dan zijn er nog de liprunners want lopen-hardlopen in de 
openlucht kan prima op 1,5 meter van elkaar.  
Dus toen het sportpark de Kobunder weer open was waren de liprunners weer direct van de partij. 
De laatste weken wordt er weer hard getraind onder de bezielende leiding van Jan de Vries. Op de 
donderdagavond mogen wij dan ook weer gemiddeld rond de 10 hardlopers begroeten. 



 
 

 

Voor de corona periode hebben de hardlopers aan diverse evenementen meegedaan, momenteel is 
het voornamelijk trainen. 
Heb jij ook zin om in teamverband te hardlopen kom dan gerust op de donderdagavond van 20.00-
21.00 uur meelopen op de Kobunder, voor eventuele vragen kun je bellen naar Jan de Vries,  
06-38030647. 
 

Jaarverslag Volleybal 2019-2020 
Dames 1 competitie derde klasse 
Het tweede seizoen dat Dames 1 traint in ons eigen zaal in het Kobunderhûs. Om niet helemaal te 
ontwennen aan een grotere ruimte trainen we 1 x per maand in de Skans. Dit jaar starten wij de 
competitie met het spelen van 4 sets i.p.v. 3. De eerste bekerwedstrijd spelen we in Stavoren, nadat 
we zelf moesten puzzelen om hier een datum voor in te plannen. Net als vorige jaren moeten er ook  
6 á 7 wedstrijden gefloten worden. Gelukkig komen we hier altijd samen uit. Met af en toe wat 
blessures, en hoog water in Friesland door de vele regen, is het soms lastig om met een volledig team 
aan te treden. 
Gelukkig kon de door ons georganiseerde Bingo nog wel door gaan.  Dit was wederom een groot 
succes en zal vast weer een vervolg krijgen. Hierbij bedanken wij nogmaals alle sponsoren. 
Onze laatste wedstrijd hebben wij op 6 maart gespeeld tegen Griffioen, daarna was het net als met 
alle andere sporten, werk, school etc. einde verhaal. Op dat moment stonden we op de derde plaats, 
dus volgend seizoen gewoon weer in dezelfde klasse lekker verder ballen. 
Inmiddels zijn we 9 september weer gestart met trainen en hopen we dat we ook aan de competitie 
kunnen beginnen straks. 
De Rabobank heeft het sponsorcontract voor het komende seizoen niet verlengd. Gelukkig hebben 
we een nieuwe sponsor gevonden. Etos Gorredijk gaat ons de komende vijf jaar sponsoren. Hier zijn 
we natuurlijk ontzettend blij mee. De nieuwe kleding is al besteld, wij hopen dat het klaar is voordat 
het nieuwe seizoen van start gaat. Bent u nieuwsgierig naar ons nieuwe tenue, kom gerust eens langs 
in de Skans te Gorredijk, waar we ons thuiswedstrijden spelen. 
Dames recreatief  
Zoals elk team hebben wij ook maar een half seizoen kunnen draaien. Dat komt neer op drie 
wedstrijden. Waar we het eerste jaar alles nog wonnen, was dat nu niet zo. De tegenstanders 
werden beter en dat hebben we gemerkt. Zo hier en daar een setpunt maar daar bleef het dan bij. Al 
met al waren het sportieve wedstrijden met vooral een gezellige nazit. Dit seizoen zijn er twee leden 
gestopt dus we kunnen wel weer wat versterking gebruiken.  
Dames DVL 
Dames DVL hebben afgelopen seizoen helaas maar 1 keer getraind, de wedstrijden die anders 
gespeeld zouden worden gingen helaas door velerlei omstandigheden niet door. Wij hopen dat het 
dit seizoen weer opgepakt kan worden.  
Namens de afdeling volleybal, 
Ankje Niemeijer 
 
Algemeen 
Mocht je na het lezen van al deze verslagen interesse hebben om ook te gaan dansen, volleyballen, 
voetballen, aerobicen, gymnastieken, turnen of hardlopen dan kun je aan melden bij het bestuur van 
de betreffende tak van sport of bij het algemeen bestuur. 
 
 
  



 
 

 

 
         

  

 

           

                            
  

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Vrouwen van Nu afdeling Lippenhuizen 
 
En toen kwam er ineens een kink in de kabel!  
 
Hier zou dus het nieuwe programma van de VROUWEN van NU voor het komende seizoen 
moeten staan! Dat programma hebben we wel helemaal klaar, dat is het probleem niet.  

Maar ja het is bekend, corona. En dat kleine virusje heeft 
roet in het eten gegooid en doet dat nog steeds! Met veel 
gevolgen.  
We hadden de hoop (misschien tegen beter weten in) dat 
het mogelijk zou zijn om dat programma ook te kunnen 
uitvoeren.  
Maar helaas kunnen we niet met zijn allen in de barzaal 
van De Mande als we de 1.50 m afstand van elkaar willen 
bewaren.  
We hebben de sprekers voor de eerste twee avonden 
helaas toch moeten afzeggen en we gaan kijken wat er 
daarna moet gebeuren. We blijven nadenken en we 
onderzoeken de mogelijkheden en we hopen nog wat 
alternatieven te vinden! En we blijven natuurlijk ook hoop 
houden dat we een deel van het programma toch met zijn 
allen kunnen beleven.  

 
Wij doen mee met de Rabobank support. Vanaf 5 oktober kun je stemmen. Geef het door 
aan familie, vrienden enz.  
 
Onze laatste twee avonden voor de zomer zijn niet doorgegaan, we hebben elkaar dus lange 
tijd niet meer gezien en in zo’n lange tijd gebeurt er natuurlijk veel!  
 
Helaas is ons in die toch al moeilijke tijd een trouw lid ontvallen, RENSKE FABER 36 jaar 
was Renske lid van onze groep! Jarenlang heeft ze al die prachtige foto’s van onze avonden 
en van andere activiteiten gemaakt! Foto’s voor de Harker en voor onze website. We zullen 
Renske haar positieve en altijd vrolijke aanwezigheid erg missen. We wensen de familie heel 
erg veel Sterkte in deze moeilijk tijd!  
 
Uit naam van het bestuur, Klaske Zwerver 
  



 
 

 

 
 
WERKGROEP DUURZAAM LIPPENHUIZEN 
 
Beste inwoners van Lippenhuizen, 
 
In de vorige editie van de Harker hebben jullie een en ander kunnen lezen over de 
werkgroep “Duurzaam Lippenhuizen”.   
Inmiddels zijn we weer een stapje verder en zijn er vier leden uit de werkgroep gestart met 
de training “Energiecoach”. Doel van deze training is om kennis op te doen  over hoe we 
eventule vragen van jullie kunnen beantwoorden of jullie op weg kunnen helpen en 
ervaringen delen. 
 
Naast technische kennis (isolatie, ventilatie) is ook geschetst in de training welke 
mogelijkheden er nu nog zijn voor subsidie.  
 
Waarom Isolatie?  
Het eenvoudige  antwoord  op deze vraag is: Alle energie / warmte die je niet verloren laat 
gaan, hoef je niet op te wekken (te betalen).  
Wil je weten wat je kunt doen aan isolatie? Wil je warmtelekken in je huis ontdekken en 
advies of hulp bij een oplossing? 
Stuur ons een mail: duurzaamlippenhuizen@gmail.com 
 
 

Energie. 
 
Ons energieverbruik houdt mij al jaren bezig. Zodra wij in Lippenhuizen kwamen wonen heb 
ik ook hier ons jaarlijks energie verbruik bijgehouden. Toen wij hier kwamen wonen hebben 
wij meteen de kachel laten vervangen door een hoogrenderende kachel. In de loop der jaren 
zijn alle ramen vervangen door dubbel glas en nu enkele ramen alweer vervangen door H++ 
ramen.  2 Jaar geleden zijn de spouwmuren geïsoleerd. Hierdoor is het gasverbruik dat de 
vorige bewoonster had van ongeveer 3600 m3 terug gegaan naar ongeveer  1100 m3. 
Gezien het feit dat wij hoogstwaarschijnlijk de houtkachel vaker stoken en de winters zachter 
worden, kan ik niet zeggen of dit allemaal te maken heeft  met ónze aanpassingen. 
 
Daarom wil ik in dit verhaal iets vertellen over ons elektriciteitsverbruik.  
In de beginjaren negentig schommelde ons elektrisch verbruik rond de 2800 kWh per jaar. 
Terwijl wij nu per jaar een 450 kWh terug leveren. 
 
Gezien het feit dat ik hoop dat er meer mensen in het dorp zonnepanelen gaan aanschaffen 
met oog op het milieu zal ik hieronder enige uitleg geven. 
De zonnepanelen die wij nu op het dak hebben liggen, hebben ook al een besparing van 
4500 kg CO2 opgeleverd wat overeen komt met het planten van 135 bomen. 
 
In 2003 hebben wij via een actie van de NUON 4 zonnepanelen aangeschaft. (Je kon maar 
maximaal 4 aanschaffen.) Bij deze actie werden te kleine omvormers geleverd (apparaten 
die zorgen dat de gelijkstroom van de zonnepanelen omgezet worden naar 220 V 
wisselspanning). Deze zijn doorgebrand. Hierdoor heb ik een aantal jaren geleden een 
nieuwe omvormer moeten kopen. De kosten van de zonnepanelen met de nieuwe omvormer 
waren ongeveer een € 600,--  terwijl de opbrengst over al die jaren nu ongeveer € 880,-- is. 
De opbrengst van de 4 zonnepanelen is nu ongeveer 240 kWh per jaar wat nu op 
jaarbasis  een besparing geeft van € 50,-- per jaar. 
 Wat de besparing is van de CO2 kan ik niet nagaan, aangezien de elektriciteitsmeter voor 
deze panelen alleen aangeeft het terug geleverde aantal kWh  
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Eind 2015 11 panelen aangeschaft om er voor te zorgen dat wij energieneutraal zouden zijn 
wat betreft het elektrisch. Ons elektrisch verbruik was ondertussen gezakt onder de 2000 
kWh. Dit mede door het feit dat de kinderen uit huis zijn en wij meer energiezuinige 
apparaten hebben aangeschaft. Zoals ledlampen, koelkast, wasmachine, TV. 
 
De 11 zonnepanelen hebben een gegarandeerde opbrengst van 2250 kWh per jaar. 
Een kWh kost ongeveer € 0,22 dit houdt in dat wij 2250 x 0.22 = € 495 per jaar zou kunnen 
besparen op onze elektriciteitsrekening. Dus in 5 jaar € 2475,-- Echter de panelen hebben 
volgens de elektriciteitsmeter 11530 kWh tot nu toe opgebracht, dus in 5 jaar € 2536,-- er 
van uitgaand dat al onze opgewekte energie door ons  verbruikt wordt. 
De zonnepanelen hebben ons € 4400 gekost. Deze prijs was zo hoog omdat wij een speciale 
schakeling wilden hebben ivm veel schaduw van onze bomen. (zogenaamde optimizers) 
Tegenwoordig zijn 11 zonnepanelen denk ik voor ongeveer € 3000 te krijgen en zouden wij 
de kosten er al grotendeels uit hebben. 
 
Ik weet dat ik iets te positief ben geweest wat betreft de bedragen die wij terug ontvangen 
hebben. Daarom zal ik in het volgende verhaal hier verder op ingaan. 
 
Mocht u reeds vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mij altijd een mail sturen. 
 
S. Goinga 
Weeme 4 
Mail : SHJ.GOINGA@GMAIL.COM  
  
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 
 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 



 
 

 

Meld je aan voor Verhalenavond 2020  
 

Op vrijdagavond 6 november vindt voor het derde achtereenvolgende jaar de Verhalenavond 
plaats in Friesland. Dit betekent nieuw leven in een oude Friese traditie; winterjûnenocht. 
Iedereen met een verhaal, particulier of organisatie, vertelt op een zelf te kiezen locatie. 
Denk hierbij aan een huiskamer, zorginstelling, museum, school, kroeg, dorpshuis, bedrijf of 
gewoon lekker buiten bij een vuurkorf.  
 

Je hoeft geen literaire vertelling te houden, maar gewoon een verhaal zoals je dat aan een 
ander vertelt. Het verhaal duurt maximaal 8 minuten en het thema dit jaar is ‘Het Virus’. 
‘Betekent dit dat ieder verhaal over Corona moet gaan? Zeker niet! Misschien heb je het 
afgelopen half jaar wel een nieuwe liefde ontmoet, waarover je wilt vertellen. Of had jij ineens 
tijd om de zolder op te ruimen, en ben je daar op een verhaal gestuit! ‘Het Virus’ is het 
uitgangspunt. Wat je ermee doet, mag je zelf weten’, aldus Janneke de Haan, artistiek leider 
van het project. 
 
Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de zorg en haar medewerkers. Een aantal 
unieke zorginstellingen, waaronder het MCL (Medisch Centrum Leeuwarden) en De 
Tjongerschans Heerenveen, doen mee. Werk jij in de zorg en wil jij vertellen wat jij hebt 
meegemaakt in deze bijzondere periode? Meld je dan ook aan en vertel je verhaal thuis, in 
het buurthuis of op je werk.  
 

Een verhaal en locatie aanmelden kan via www.verhalenavond.nl. Hier worden alle vertel-

locaties in kaart gebracht, zodat het publiek op 6 november een mooie route kan maken 
langs verschillende verhalen. Alle verhalen zijn gratis te beluisteren. Vertellers ontvangen 
tips voor een goed verhaal en hoe ze ‘coronaproof’ mee kunnen doen. Vandaag was de 
aftrap van Verhalenavond en vanaf nu kunnen vertellers zich dan ook aanmelden. 
 

 

Kaarten ‘Wat Soesto!’ fan no ôf te keap  

Jo kinne fan no ôf kaarten keapje foar de nije foarstelling fan Freark Smink. Op mear as fjirtich 

lokaasjes rûnom yn de provinsje is de nije produksje fan Pier21 te sjen.  
  
Yn dizze tiid is it hiel spesjaal dat in foarstelling op in soad lokaasjes spile wurdt. It hat dan 
ek in hiele puzel west. ‘Ik haw persoonlik kontakt mei alle minsken fan de doarpshuzen en 
teaters. Alle sealen binne oars en dat betsjut dat eltse seal in oar tal besikers ha kin want wy 
moatte ús fansels oan de rjochtlinen fan it RIVM hâlde. Troch it rom tinken fan de minsken 
fan de sealen en troch dat se sjogge nei wat wol kin is it slagge. Ik bin dan ek grutsk op de 
spyllist en tankbar foar de ynset fan de sealen’, seit David Lelieveld de produsint fan Pier21. 
  
Freark skreau de foarstelling sels, under de regy fan Jos Thie. It resultaat is in ynkringend 
portret fan in boer yn in bysûndere famylje basearre op "eigen" ûnderfiningen út it ferline. 
Freark spilet de haadrol en syn frou Klaasje Postma spilet syn mem. 
 
Út de foarstelling: 
`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks 
mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar 
yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje.  Mei myn 
heit is dat oars,’ neffens Frâns yn `Wat Soesto!’. 
  
Der binne in beheind oantal kaarten beskikber, sadat de maatregel fan 1,5 meter oanholden 
wurde kin. Fansels wurde alle rjochtlinen fan it RIVM folge. Foar kaarten en mear 

ynformaasje gean nei www.pier21.nl. 
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Kom ook op les!  

Op 16 september a.s. gaan de 
lessen voor beginners van start. 
Mits de corona-pandemie dit niet 
onmogelijk maakt. Dan beginnen 
we helemaal bij het begin, met 
een uitleg van de trekharmonica. 
En zelfs leer je dan al een eerste, 
uiteraard heel eenvoudige, 
melodie spelen.  
Bij Peije spelen we in kleine 
groepen waardoor elke cursist 
veel aandacht krijgt. Als 
beginnende speler kun je voor 
een gering bedrag een 
trekharmonica huren. Hierdoor 
word je niet meteen 
geconfronteerd met hoge 
aanschafkosten van een eigen 
instrument en kun je rustig 
bekijken of trekzakspelen iets 
voor jou is. Het cursusjaar loopt van eind september 2020 tot eind maart 2021. In deze 
periode krijg je om de week les. Op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in Drachten. 
Normaliter in Café Marktzicht. Maar het moet wel kunnen met de 1,5 meter maatregelen.  
Geïnteresseerd? Je kunt op 16 september vrijblijvend naar de eerste les komen, maar in de 
huidige omstandigheden is aanmelden via het mailadres trekharmonicapeije@gmail.com 
beslist noodzakelijk. Of bel met ons op 06 53 404 899.  
Heb je al eerder trekzak gespeeld en wil je het opnieuw oppakken? Ook dat kan. Neem ook 
dan contact met ons op en samen kunnen we beslissen in welke van de acht groepen je het 
beste kunt instromen.  
  

 

 

Voedselbank Opsterland  

 
Heb je door omstandigheden hulp nodig bij het regelmatig op tafel zetten van een maaltijd? 
Voedselbank Opsterland kan je mogelijk helpen. 
Alle informatie staat op de website: www.voedselbankopsterland.nl 
Je kunt ook bellen:  06 10596926 
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Vanuit de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik 
 
Op zondag 30 augustus jl. is er een gemeentebijeenkomst geweest na afloop van de 
kerkdienst. Hierin heeft de kerkenraad de intentie uitgesproken om samen te gaan met de 
Prot. Gemeente te Gorredijk. De bijeenkomst had het doel om hierover informatie uit te 
wisselen en reacties te horen. 
Al een flink aantal jaren kampt de kerkenraad met onderbezetting van bestuursleden. Toch is 
er altijd veel gedaan binnen onze kleine gemeente zoals het bezorgen van bloemengroet en 
fruit bij zieken of jubilea, het houden van een herdenkingsdienst voor overledenen binnen 
onze dorpen, het ondersteunen van mensen die weinig financiële ruimte hebben enz. Ook de 
verbouwing en restauratie van het kerkgebouw is uitgevoerd. 
Er is nu echter het moment gekomen om tot de conclusie te komen dat het niet meer verder 
kan. De gemeente wordt te klein. Onze samenwerking met de gemeente Langezwaag e.o. 
heeft een flink aantal jaren geduurd en was  heel prettig en zinvol. Maar om helemaal met 
hen samen te gaan is voor ons geen optie: geografisch liggen we daarvoor te ver uit elkaar 
en ook bestuurlijk lost het niets op. 
Daarom is er contact gelegd met de Ontmoetingskerk van Gorredijk. Onder leiding van een 
deskundig kerkelijk adviseur worden nu stappen ondernomen om van de twee gemeentes 
één nieuwe Protestantse Gemeente te maken. Dit proces is al enige tijd bezig, maar door de 
coronacrisis in vertraging gekomen. 
Met ingang van 1 januari 2021 zullen de diensten voortaan samen met de gemeente van 
Gorredijk worden gehouden. Formeel is dan nog niet alles geregeld, maar dat zal in de loop 
van dat jaar in orde komen en dan is de nieuwe Protestantse gemeente een feit. 
Dit alles houdt in dat met ingang van 1 januari de meeste reguliere diensten in Gorredijk 
zullen worden gehouden. Af en toe zullen er nog diensten in Lippenhuizen zijn, met name 
met dorpsfeest en de herdenkingsdienst. Ook zouden er op andere tijden speciale diensten 
kunnen worden gehouden, b.v. een Vesper of contextueel Bijbellezen. Onze intentie is om 
zoveel mogelijk de betrokkenheid met Lippenhuizen en Hemrik in stand te houden, maar dan 
moeten er wel mensen beschikbaar zijn die zich daarvoor willen inzetten. 
Het kerkgebouw, de consistorie en de woning blijven bezit van de nieuw te vormen kerkelijke 
gemeente, zodat de gebouwen gewoon gebruikt kunnen worden.  
Wij hopen op deze manier het kerkelijk leven binnen onze dorpen toch te kunnen behouden. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar: scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl 
Met vriendelijke groeten, 
De Kerkenraad 
 
 

Datum Tijd Voorganger Dienst in Bijzonderheden 

04 okt 10.00 Ds. P.A. Crom Langezwaag  

11 okt 11.00 Ds. P. Hulshof Lippenhuizen Heilig Avondmaal, gewijzigde tijd 

18 okt 10.00 Ds. M. Hage Langezwaag  

25 okt    Geen dienst 

1 nov 10.00 Ds. J.N. Jurjens Lippenhuizen  
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Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402 

 



 
 

 

       
                   
 

                

 



 
 

 

 


