
VERDIEPEN   
Menno Gysbert Pim 
Lezing over Amish 
Koppeling maken met de VU over interactie 
tussen geloven in de vorm van bezinnings- 
en filosofiedagen 
Amish ook ons voorbeeld voor duurzaam 
leven? 
Bijeenkomsten over geschiedenis, verzorgd 
door studenten 
Kerkdiensten van verschillende geloven 
Discussieavonden over geloof en 
levensbeschouwing 
Verdiepingsbijeenkomsten in verschillende 
locaties, TedX manier 
Open dienst 
Lezing/gesprek over rol doopsgezinden en 
de toekomst van de religie in het algemeen 
 
 

Levensbeschouwing , symposium, filosofie 
Gysbert meditatie. Friese mantra 
Eigentijdse verhalen / gedichten 
Twitter roman 
RAP Gysbert Japicx rap 
Beeldverhaal 
Ouderwetse dorpsomroeper in 2018 
(2016/2017 wedstrijd) 
Arriva publieksprijs a la NS publieksprijs 
Wedstrijd korte verhalen 
Oud - jong gedichten over zelfde thema. 
Allebei? Over natuur of… 
Gedichten 
Limericks 
 

Schilderles aan mensen met beperking 
(Felix in Pingjum) Tjittie Koopmans. 
Schilderijen van kinderen, eerder op 
koninginnedag 
Pim Mulier symposium, landelijke 
uitstraling: Cruijff naar Witmarsum 
Hertekamp stond vroeger smeedwerk en 
beeld bij Aylva State: bijv. zoektocht naar 
het beeld. 
Kaatsbal laten maken 
Pim bracht het voetbal van Engeland naar 
Nederland, wij brengen … naar Engeland 
Nieuwe sport of spel bedenken. Bijv. via 
wedstrijd (aanbod Eppie Otter sponsor) 
 
 

 
  



VERBINDEN   
Menno Gysbert Pim 
Iets maken om geloven en 
levensbeschouwingen vanuit de hele 
wereld bij elkaar te brengen 
Uitwisseling met andere plaatsen die 
Witmarsum heten 
Activiteiten en mogelijkheden 
bekendmaken aan touroperators 
Verhaal over Menno op de website 
Thema: afscheiden toen, samenvoegen nu. 
Ook genoemd als scheiden en verbinden 
Gastvrij zijn 
Kerkentocht 
Verbinding met andere Mennonieten 
Uitwisseling met andere gemeenschap 
Verbinding met Pingjum 
 

Fries boekenbal Feest 
Ik hou van Witmarsum 
Friese boekenweek 
 
 

Verzoeningsfeest (ivm vader Pim), eerste 
uur zonder drank. Sonnema. 
Grote kaatsers van nu in Witmarsum 
Keatske lizze! Kaatsspel a la ganzenbord. 
Ontwikkeling van Pieter vd Zee 
30 Haarlemse fietsers waren hier op 8-9 
mei ivm Elfmerentocht. Bedevaart! 
Ereburgerschap Wunseradiel 
Klûnfeest opzet gebruiken 
Honkbal -> stadion Haarlem Pim Mulier 
In Haarlem leeft Pim Mulier.  
Combinatie met Doopsgezinde kerk (??) 
Propaganda goed aanpakken 
Witmarsum: 11 steden route op de helft 
Elfstedenroute 
 

 
  



VERBEELDEN   
Menno Gysbert Pim 
Theater in contourenkerkje 
Een route met korte musicalscenes over 
leven Menno  
Theater met muziek, dans, zang over 
intolerantie vroeger en nu 
Live Action Roll Playing uitmoorden bij 
Kimswerd 
Jaarlijks theater-, zang-, dans- en 
muziekstuk van internationale allure 
Muziek- en zangevenement in De Koepel 
Toneel 
Kerkdienst in contourenkerkje met 
ondersteuning Scheppingsgave, Popkoor en 
Nij Libben 
Verbeelden leefwijze Mennonieten 
 

Gysbert Japicx canon 3 talig 
Bloembollen in de vorm van verhalen 
Facebook Gysbert pagina 
Licht en geluid, projecteer gedichten op de kerk 
of muziek en gedichten, gedichten op muziek 
Hertalen oude gedichten van Japicx 
Graffiti wall 'Gysbert' teksten 
Vast artikel in de Koepel over literatuur / 
gedichten, evt. gedichten geschreven 
Witmarsumers 
Radiofrequentie met engelengezang (dijk 
Enkhuizen-Lelystad). Wellicht combi met 
iconen 
Vangrail kunst 
Gysbert Japicx weg versieren, verhaallijn / 
kunstwerk. Ook Engels 
Boeklezing in huiskamersfeer 
Viral filmpje 
Gysbert Japicx huis in Bolsward mee 
samenwerken 
Connectie met Bolsward 
Verhaal op snelweg langs het fietspad 
Glossy / 't Glimke De Gysbert 
Oud klaslokaal maken (Exmorra Ald faers erf 
route) 
Uitvoering van gedichten op muziek op de 
ijsbaan. 'Wiedstock' 
Huiskamerverhaal 
Symposium Gysbert Japicxhuis, Hoor de taal, 
letterkundige 
Verhalen kuierke / huiskamer 
Vervolg op mijn vrouw is uitgenaaid 

Groot gezamenlijk kunstwerk, bijv. in de 
landerijen 
Groot maisdoolhof 
Optocht houden met 3 iconen als 
onderwerp 
Workshop op het gebied van kunst: 
beeldhouwen, schilderen. Mogelijk voor 
kinderen, ouderen.. 
Muziek en theater 
Groot theater stuk over alle 3 iconen 
Liederen tekst en muziek en 
sportuitvoering op muziek 
Pim Mulier op toneel uitbeelden 
Combinatie van alle drie uitbeelden 
Toneelverenigingen samen over generaties 
van kaatsers 
Aandacht voor verschillende sporten bijv. 
elke 2 maanden andere sport 
Openluchttheater net als op de afsluitdijk 
en Greate Pier 
 
 



Dronkenmanstaal 
Bosverhalen: ledlampen + verhalen vertellen 
erbij 
Witmarsum got talent: verhalen / gedichten / 
zang 
Revue 
Voorleeswedstrijd. Verhaalschrijfwedstrijd 
Volwassenen gedichten.  Bundel 
Lesbrief Gysbert a la Greate Pier, zie Haarlem 
Pim + filmpjes + opdrachten 
Een bus vol verhalen 
Raam verhaal 

 
 
  



VERTONEN   
Menno Gysbert Pim 
In de zomer aandacht op Tsjerkepaad; 
attributen binnen en buiten 
Verleiden tot kerkbezoek 
Een permanente presentatie over de 
Mennonieten 
Mennisten van allerlei nationaliteiten in 
een expositie zoals Madam Tussaud 
 
 

 Expositie van kunstwerken van Royal 
Friesians Witmarsum 
Tentoonstelling in het gebouw Aylva State 
Eigengemaakte schilderijen in een ronde 
om te laten bezichtigen 
Kunst (schilderijen) en andere 
kunstvormen (performance art)  in 
Witmarsum laten zien 
Kunst Achter Dyken, voorbeeld van 
Pingjum (Stefan Belderbos) 
Kunst naar kunst naar kunst 
Kunstverzamelaar Huidige schilderijen in 
Gemeentehuis, naar Aylva State. 
Kunst van Pim Mulier in de kerken 
(Kerkepaed) 
Optocht in dorp houden vanuit 
verschillende verenigingen 
Uitbeeldingen op verschillende plekken in 
het dorp laten maken 
Verlichting bij avond 
Kunstexposities voor creatieve 
Witmarsumers 
 

 
  



KINDEREN   
Menno Gysbert Pim 
Kindervoorstelling en wandeling over de 
Halsbân 
Lesbrieven 
Muurschilderingen door kinderen: hoe zien 
zijn Menno 
Bovenstaande op tegels en die op de 
bruggen plaatsen 
 

Kinderverhaal 
Educatieprogramma voor de scholen over 
dichter, gedichten, met evt wedstrijd en 
voordracht 
Lespakket 3 iconen 
Les van Gysbert Japicx 
Skoalle, bern, gedichtsjes 
 

Kinderen in de Hertekamp: tureren is kunst 
+ sport 
 

 
  



BEWEGEN   
Menno Gysbert Pim 
Een gezonde geest in een gezond lichaam: 
wandelend preken; wandelend over de 
Halsbân met levensbeschouwelijke thema's 
op rustpunten 
Vanuit de Mennistenkerk een tocht naar 
verschillende kerken, met aandacht voor de 
overeenkomsten en niet op de verschillen, 
eindigend in de Roskam. 
Triatlon 2016: Menno (doopstart); 2017: 
Gysbert; 2018: Pim 
Kerkenpadroute met gids 
Wandeltocht over de Halsbân naar Pingjum 
(Vermaning en Grote Kerk) 
 
 

  

 
  



BIJZONDER   
Menno Gysbert Pim 
Luisterverhaal op locatie en social media 
Afstand-kaatsen van Witmarsum frl naar 
Witmarsum Brasil 
Buurten' bij een andere 
vereniging/organisatie 
Dromen 
Kruistocht 
Lichtjes 
Hagepreken 
Ledverlichting tussen Witmarsum en 
Pingjum 
Een lied maken over de betekenis van 
Menno en uitvoeren 
Fluisterbootpreken 
Mennowetter eindelijk op de markt 
brengen 
Een duurzaam gebouw op It Fliet 
 

Fries dictee in Witmarsum 
 

Nieuwe sport ontwikkelen 
Google bril 
Nieuwe sport, bijv. tennis met kaatsbal, 
fietshockey, moutainbike hockey, wedstrijd 
Huizen markeren waar oude 
beroepsbeoefenaren in woonden, bijv. 
kaatsbalmakers (Zwier, Nota) 
Sportdrank, Pim Mulier bier 
Haarlem legt tegenbezoek af aan 
Witmarsum (Witmarsum was eerder in 
Haarlem) 
Nieuwe sport 
Elahuizen voorbeeld. Koppelen aan 
vierdaagse 
Combinatie van sporten 
 
 

 
  



BESCHIKBAAR   
Menno Gysbert Pim 
Er is een boekje met hoofdstuk over Menno 
Nij Libben heeft een muziekstuk over de 
drie ikonen 
 

  

 
  



Gastvrijheid/toerisme 
Faciliteiten voor bezoekers Menno. Fietsen, eten, samen filosoferen 
Koepelkerk de komende jaren altijd open 
Speciale maaltijden en workshops voor toeristen 
Overnachtingsmogelijkheden, catering 
Faciliteiten (koffie, wc e.d.) voor gasten 
Iets bieden aan toeristen 
Betrekken Groencentrum 
 
Theater 
Toneelstuk met Gysbert in samenwerking met Bolsward 
Poetry festival 
De nacht/ochtend gedichten van Gysbert voordragen  
Literaire bostour 
Orfeo Aqua (4.00 uur 's morgens) over Gysbert, Pim, Menno 
Tuintheater / kuierke 
Heechspanning straat festival over thema’s Gysbert 
 
Plannen 
 
CH 2018 centrale dagen: einddatum 1-1-2019 startdatum 1-1-2018 
Organiseren kan ook in de winter 
Planning af te stemmen met CH 2018 
 Locale verenigingen met hun activiteiten af te stemmen op thema's en planning 
Aanloop jaren 2016-2017 kunnen gebruikt mits passend in verenigingen activiteiten 
Aktiviteiten kunnen ook doorlopen na 2018 
Jongeren betrekken 
Samenwerking voorop! a la Klûnfeest en Scrooge 
Verenigingen bij elkaar 
Ondernemers betrekken, laten aansluiten 
Oliesjeiks maken dromen waar 
 



 
 


