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Van de redactie

In de maand december hebben we mooie vieringen gehad:  
de adventsvieringen, de Kerstviering en de oudejaarsviering. 
In de maand januari van het nieuwe jaar zijn er ook speciale diensten: 
15 januari een speciale gemeenschappelijke oecumenische dienst,
georganiseerd door De werkgemeenschap van Kerken. En op  
22 januari vieren we de Wereldbroederschapsdag in Drachten. En  
de liturgiegroep verzorgt op 12 februari de dienst.

De redactie probeert elke keer een zo aantrekkelijk en informatief 
mogelijk kerkblad te maken. De ene keer lukt dat beter dan de andere 
keer. Maar we zijn afhankelijk van de kopij die binnen komt. Daarom: 
heeft u nieuws, opmerkingen, gedichten, verhaaltjes, verslagen, foto’s 
en/of andere bijdragen. Deze bijdragen zijn zeer welkom, zo maken 
we namelijk een kerkblad voor èn door ons allemaal! Ook mensen die 
niet meer naar de kerk kunnen komen, blijven op deze manier op de 
hoogte van ons kerkelijk leven. Zo kunnen ze op afstand meeleven!

De Nieuwe Pastorale heeft vele medewerkers. De werkgroep voor 
redactie, opmaak, printwerk en bezorgen bestaat uit Sietske Ypenga, 
Marten Koning, Jelna Bosma en Gerrit Beuker. Nellie Beuker maakt 
stapeltjes van de nieuwe boekjes, die door Gerrit Beuker naar de 
bezorgers worden gebracht. Dit zijn Lineke Ammerlaan, Gerrit Beuker, 
Marian Burger, Jos Dols, Sjoerd Eenling, Martsje de Jong en Trienke 
Meester. Zij zorgen er vervolgens voor dat De Nieuwe Pastorale bij u 
in de brievenbus valt. Daarnaast worden steeds meer boekjes digitaal 
verstuurd.

Het inleverschema voor kopij in het jaar 2023
Maart, kopij inleveren voor 22 februari, verschijnt in week 9
April, kopij inleveren voor 22 maart, verschijnt in week 13
Mei/juni, kopij inleveren voor 26 april, verschijnt in week 18
Juli/augustus, kopij inleveren voor 21 juni, verschijnt in week 26
September/oktober, kopij inleveren voor 30 augustus, 
                                         verschijnt in week 36
November, kopij inleveren voor 25 oktober, verschijnt in week 44
December, kopij inleveren voor 22 november, verschijnt in week 48
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Zoals wij - zoals Hij
De voetwassing (Johannes 13: 1-20)

Heel lang geleden zakte een buurmeisje voor 
mijn ogen door het ijs. Gelukkig had ze gauw 
vaste grond onder de voeten, maar ze stond 
wel tot haar nek in dat ijskoude water. Zelf 
kon ze er niet uitkomen en het ijs rond het 
wak brokkelde af. Ik moest haar helpen, maar 
hoe… Ik moest haar helpen en staande kon dat 
niet, dus lag ik algauw plat op mijn buik op het ijs en zij al water-
trappelend in het wak en zo kon ik haar eruit trekken... Toen kwam 
ik erachter dat je niemand werkelijk kunt helpen als je boven die 
ander uit blijft torenen. Je kunt iemand niet werkelijk helpen als je 
niet naast die ander gaat staan of zitten of knielen.
Later herkende ik dat steeds weer in de verhalen over Jezus. Hij 
werd zoals wij. Hij werd een gewoon mensenkind van vlees en 
bloed, van vreugde en verdriet, plezier en pijn en moeite, van 
vallen en opstaan. Toen in 1978 de nieuwe Friese Bijbelvertaling 
uitkwam, leek het wel of Jezus zelf van het voetstuk afstapte waar 
ik Hem altijd hoog op had gezet. In de taal van het hart kwam Jezus 
heel dichtbij. Jezus werd gewoon mens met ons, maar ook vóór 
ons, ons lichtend voorbeeld, daarin was Hij een meester, onze 
meester: ‘Jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars 
broeders en zusters.’ zegt Jezus in Matteüs 23:8 (Nieuwe Bijbel 
Vertaling) en in Johannes 13 waar Jezus de voeten van zijn leerlin-
gen wast, doet Hij dat opnieuw, en met een bedoeling: om ons, 
zijn volgelingen, erop te wijzen, dat een heer, een koning, er is ten 
dienste van zijn volk, en niet het volk er is ten dienste van de ko-
ning/regeringsleider/dictator en dat een meester er is ten dienste 
van zijn leerlingen. Zo wast Jezus ons de voeten, Hij draait de rollen 
om, komt naast ons zitten en nodigt ons uit te worden zoals Hij, als 
de meester, dienstbaar aan elkaar, echte broeders en zusters. Daar 
is de gemeente voor, om dat te oefenen en Jezus dichtbij te bren-
gen in respect en medemenselijkheid. En waar wij zo leven wordt 
het vast een gezegend Nieuw Jaar.

Ds. Wiske Beuker
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Van de kerkenraad

Vanuit de kerkenraad natuurlijk voor iedereen alle goeds gewenst 
voor 2023. Voor ons betekent een nieuw jaar een wisseling in de 
kerkenraad. We nemen afscheid van Doeke, die altijd de notulen 
schrijft. We verwelkomen Jan Stelwagen en zullen tijdens de eerste 
vergadering (11 januari) de functies weer verdelen. De officiële ker-
kenraadswisseling volgt tijdens een dienst begin februari, Doeke 
geniet eerst van een heerlijke vakantie.

Even terugkijkend: wat werden we goed bezocht tijdens de Zout-
sloter Kerstmarkt en wat een geweldige opbrengst. Daar deed 
Henk de Haan nog een flinke schep van de verkochte jam bovenop. 
Iedereen hartelijk dank voor de inzet en dat was heel wat met maar 
een klein groepje vrijwilligers. De overgebleven pakken chocolade-
melk zijn naar de voedselbank gegaan. 
Tijdens de kerstochtend-dienst genoten we van het kerstverhaal en 
lekkers, gezellig rond de tafels. Gelukkig was Wiske weer voldoen-
de hersteld en kon ze voorgaan in deze dienst. Slechts twee tafels 
waren er bezet tijdens de oudejaarsdienst die door Sjouk Stelwa-
gen werd verzorgd. Een fijne dienst over tellen, lijstjes en complexe 
en imaginaire getallen. Hoewel dus maar door een klein aantal 
leden bezocht is dit voor sommigen ‘een van de mooiste diensten 
in het jaar’. 

En dan gaan we vooruitkijken, de agenda voor de kerkenraadsver-
gadering wordt voorbereid. We gaan het over de financiën hebben, 
de energierekening. We gaan op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
voor o.a. de Werkgemeenschap van Kerken en voor de diensten-
commissie. Heeft u belangstelling dan horen we dat graag. Tijdens 
de najaarsledenvergadering zijn er ook diverse suggesties gedaan 
die we zullen bespreken. We maken er met zijn allen een mooi 2023 
van!

Ellen Eghuizen 

Opmerking
Terug kijken is goed.

Niet om te verlangen naar wat ooit was, 
maar wel om ervan te leren.
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Thema voor de week van gebed 2023
‘Doe goed, zoek recht’, is het thema van de Week van Gebed, die 
duurt van 15 - 22 januari. De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de 
Week van gebed voor eenheid komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed 
te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, 
sta weduwen bij’. De Week van gebed voor eenheid van christenen 
2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt 
wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

Zoek het recht
Het zoeken naar recht, vraagt om zelfreflectie van de kerk. Kerken 
in grote delen van de wereld dienen te erkennen dat zij hebben 
meegewerkt aan raciaal onrecht, zowel actief als passief, door te 
zwijgen. Vooroordelen op basis van afkomst waren en zijn nog 
steeds een oorzaak van de verdeeldheid en het idee dat witte men-
sen superieur zijn heeft veel schade aangericht en zorgt tot op de 
dag van vandaag, voor onderdrukking. 
Als christenen moeten wij bereid zijn om systemen van onderdruk-
king te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dat is niet 
altijd makkelijk, maar Jezus geeft in Matteüs 5 vers 10 aan zijn vol-
gelingen een rijke belofte: het koninkrijk van de hemel is voor hen 
die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden.
Onze toewijding aan elkaar vereist dat we ons bezighouden met 
mishpat, het Hebreeuwse woord voor herstellende gerechtigheid. 
Het betekent dat we opkomen voor mensen van wie de stem niet 
gehoord wordt. Dat we structuren ontmantelen die onrechtvaar-
digheid creëren en in stand houden. En dat we anderen versterken 
die zich inzetten voor het bevorderen van een eerlijke, gelijkwaar-
dige behandeling.

Over de Week van gebed voor eenheid
De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die 
ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen 
christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid 
voor anderen door de problemen van de samenleving in de voor-
beden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 
200.000 mensen mee met het initiatief.
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Werkgemeenschap van Kerken

Op 15 januari organiseert De Werkgemeenschap van Kerken in  
Harlingen een oecumenische dienst. Deze wordt verzorgd door  
de protestantse kerk Nederland, de Katholieke kerk en de doops-
gezinde gemeente. De viering begint om 11 uur in de Michaëlkerk 
aan de Zuiderhaven, die speciaal hiervoor wordt opgewarmd tot  
11 graden. Voorgangers zijn Ds. T.G. Van der Linden, ds. W.I. Beuker 
en mw. T. Kingma. Het orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra. 
De collecten zijn ten behoeve van de bijbelzondag en de kerk.

Nieuwjaar
Een puntgaaf jaar om te beginnen,
vol nieuwe kracht en nieuwe zin,
om alle dingen goed te plannen
met nergens meer een fout erin.
Want dit jaar zijn we zeker anders,
in huis, bij vrienden, op kantoor,
maar, als het jaar een weekje oud is
gaan die beloften weer teloor.

Want ’t nieuwe jaar is als het oude,
omdat wij mensen, ménsen zijn.
Voornemens rukken op als reuzen,
wat overblijft, is maar heel klein.
Maar, als we ’t steeds opnieuw proberen
een weg te vinden naar elkaar,
ach, zou het dan zo moeilijk zijn
te denken aan een “goed” nieuw jaar.

Natuurlijk lukt het als we willen:
tevreden zijn vraagt elke dag
een beetje aandacht voor het leven
en geen kritiek, maar wel een lach.
Dan brengt het nieuwe jaar kansen,
want niemand kan een lach weerstaan.
Houd wat vertrouwen en wat warmte
en 2023 zal heus wel gaan. 

Toegestuurd door Lineke Ammerlaan
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Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel

In het jaar 2023 willen we dit jaar in elk nummer spreekwoorden 
en/of uitdrukkingen opnemen die hun oorsprong in de bijbel heb-
ben. Deze keer:

Dat valt in goede aarde
Als een bericht of een plan goed is ontvangen zeg je: het viel in 
goede aarde. 
De uitdrukking komt uit de bekende Gelijkenis van de Zaaier, waar 
een deel van het zaad verkeerd terecht komt op de rotsen of op de 
weg. Maar het zaad moet op de vruchtbare akker terecht komen: 
het moet ‘in goede aarde vallen’.

“En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitspelende 
gaf het vrucht, en droeg het dertig-, zestig-, en honderdvoud toe.
Marcus 4:8. Mattheus 13:8 en Lucas 8:8“

Dekens

Sinds een aantal maanden wordt 
er in de gemeente bezuinigd op 
de stookkosten. 
O.a. door minder ruimtes te 
verwarmen maar ook door de 
thermostaat op een lagere  
temperatuur te zetten. 
Reden voor mij om 35 dekentjes 
te kopen voor de gemeente. Wie 
dat wil ze kan gebruiken om toch 
lekker warm te blijven. 

Jelna  Bosma

Gedachte
Het leven zal stenen op je weg leggen. Aan jou de beslissing 

om er een muur of een brug van te maken.
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De 40 dagen tijd
Aswoensdag, de eerste dag na carnaval, is de eerste dag van  
de 40 dagen tijd (zondagen tellen niet mee). Dit jaar begint de  
40 dagen tijd op woensdag 22 februari t/m zaterdag 8 april.

Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is vergaan
en het lengen van de dagen kou en duisternis doen verjagen
en het leven op zal staan.

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder tot het tijd is om te komen
volheid is en nieuw begin.

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenhand een tijd
om te leren en te delen wat met moeite is verkregen
daardoor worden mensen vrij.

Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn 
Om te leren en te vragen hoe je duisternis kunt verjagen
Om met Pasen klaar te zijn.

Weerspreuken hierbij:
De vastentijd zonder regen, 

verkondigt een jaar met zegen.

En: 
Schijnt op aswoensdag de zon, 

dan wordt het een goed appeljaar.
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Een bijdrage van Mien Sietsma

Via mijn oude LP ’s ontdekte ik opnieuw deze liedtekst. Dit is een 
song van Hot Chocolate, de muziek is gemaakt door Errol Brown. 
Het is in het Engels: Brand new Christmas in een Nederlandse ver-
taling. Het paste misschien beter in het december nummer, maar 
het is zo toepasselijk voor deze tijd.

Wie kan zeggen dat de wereld gelukkig is
Wie wordt niet beïnvloed op welke manier dan ook.
Door honger of oorlog die we zien
Ik draai me weg van de T.V. 
Ik wil het niet voelen of het zien
Kinderen die sterven door de armoe
Kan niet horen de kreten van pijn en verdriet
Van mensen die elkaar neerschieten en vermoorden.
 
Refrein.
Ja, we hebben een nieuwe leider nodig
Ja, we hebben een gloednieuw Kerstmis nodig
Jezus, we hebben een nieuwe leider nodig
We hebben een nieuw Kerstfeest nodig, Kerstfeest nodig en snel.
 
Wie vindt dat we niet hoeven te helpen?
Wie is tegenwoordig sterk genoeg
Om het geweer uit de handen te trekken
De schuldigen aan te pakken
Iedereen wil in vrede leven
Niemand wil honger hebben
En toch is er niemand te vinden
Die doet wat nodig is.

Refrein. 
Ja, we hebben een nieuwe leider nodig
Ja, we hebben een gloednieuw Kerstmis nodig
Jezus, we hebben een nieuwe leider nodig
We hebben een nieuw Kerstfeest nodig, Kerstfeest nodig en snel.
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Valentijnsdag 14 februari

VRIEND, 
v oor alles wat je doet
R echt uit het hart
I edere dag opnieuw
E eindeloos geduldig
N ooit omdat het moet
D aar dank ik je voor

Wil de echte Valentijn opstaan?
Het bekendste verhaal gaat over de jonge Valentijn, die op 14 fe-
bruari in het jaar 270 het slachtoffer werd van zijn geloof. Hij, een 
Romein, bekeerde zich tot het Christendom. Op die bewuste 14e 
februari werd Valentijn gemarteld en onthoofd. Maar hij zag nog 
net de kans om het dochtertje van de gevangenisbewaarder een 
briefje toe te stoppen. ‘Van je Valentijn’, stond erop. In de middel-
eeuwen kwam het christendom op in Europa. Monniken en pries-
ters spraken schande van de heidens taferelen. Zij wilden de Valen-
tijnsfeesten binnen de christelijke leer brengen. Dit gebeurde door 
er de naam van de heilige Valentijn aan te verbinden.

De heilige Valentijn heeft echt bestaan, maar er zijn twijfels. Er zijn 
namelijk meer dan één. Behalve de doodgemartelde briefschrijver 
is er in de 3e eeuw een priester die Valentijn heette. Deze pries-
ter trouwde in het geheim jonge paren. De Romeinse keizer nam 
Valentijn gevangen en rond 14 februari werd hij terecht gesteld. 
In 496 riep paus Gelasius 14 februari uit tot de dag van de heilige 
Vakentijn.

Maar hoe het ook zij, Valentijn stond destijds en staat nu steeds 
weer meer in de belangstelling. Dat is zeker ook te danken aan de 
commercie die hier een steen aan bijdraagt. 

Kleine beekjes maken samen grote rivieren.
Publius Ovidius Naso
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Gespreksgroep Op Donderdag, 19 januari om 14.00 uur

Voor de bijeenkomst van 19 januari is het onderwerp:
Wat heeft jou een verandering gebracht, waardoor je anders ging 
denken ?
- Is er iets geweest dat je een verschil in denken heeft gegeven.
- Iets waardoor je zaken van een andere kant ging bekijken?
- Je kennis maakte met een tot dan toe onbekende wereld?
- Je meer begrip hebt gekregen voor een gebeurtenis

Hierbij kun je denken aan:
- een persoon, die je heeft geïnspireerd (een gesprek, een ontmoe-

ting of uit de geschiedenis enz), een radio- of tv-uitzending.
- de inhoud van een boek
- een bijzonder schilderij
- een vakantie

Tja wat dan ook, maar iets dat jou een nieuw perspectief/nieuw 
inzicht heeft gegeven, getriggerd heeft. Je kan een gedicht voor-
lezen, of een fragment van een boek, muziek laten horen, een 
schilderij/plaat laten zien enz.

Ook belangstelling voor de gespreksgroep?
Bel Sietske Ypenga 0517-235983

Wereldbroederschapsdag 22 januari in Drachten 
Ontmoeten– Vieren– Bezinnen

Programma:
9.30 uur ontvangst/ontmoeting met koffie/thee + ‘wat lekkers’
 welkom
10.30 – 11.30 viering, in de Roel Oostrazaal, 
11.30 – 12.15  koffie en ontmoeting, in de grote foyer
12.15 – 13.30 lunch
13.30 – 14.30 middagprogramma, met onder andere (keuze uit) 
 workshops, concert kamermuziek, kunst, 
 kunsthistorische wandeling, kleutertheater e.a.
14.45 – 15.15 slotviering, o.l.v. ds. Akse, da.Tiemersma en 
 Petra Prins, jeugdwerker
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Collectes/Bloemen
Datum Collecte Extra collecte Bloemen
27 november  € 68,20   zr. Marjan Burger
4 december € 61,30   zr. Janet Douma
11 december  € 82,60   zr. Koosje Werther
18 december € 38,70 € 37,20  br. Marten Koning
25 december  € 125,95   br. Hendrik Rinsma
31 december  € 49,75   geen bloemen

Verjaardagen:
4 februari:
Zr. G.M. de Vries-Aukema, 88 jaar
Midlumerlaan 53a/744
8861 JN Harlingen
Tel: 0517-859 138

24 februari:
Zr. M. Burger, 84 jaar
Pr. Irenestraat 36
8862 TK Harlingen
Tel: 0517-415 845

Agenda voor januari en februari 2023
Voor de lezers van De Nieuwe Pastorale zou het fijn zijn als u de  
activiteiten van de diverse groepen wilt doorgeven aan de redactie.

Woensdag 11 januari  Kerkenraadsvergadering

Donderdag 12 januari, 14.00 uur Crea café

Dinsdag 17 januari, 14.30 uur   Zusterkring

Donderdag 19 januari, 14.00 uur Gespreksgroep Op Donderdag

Zondag 22 januari, 9.30 uur Wereldbroederschapsdag

Donderdag 9 maart, 14.00 uur  Crea-Café

Donderdag 16 februari, 14.00 uur Gespreksgroep Op Donderdag

Dinsdag 21 februari, 14.30 uur  Zusterkring
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Groepen/Kringen

• Zusterkring, Nellie Beuker 

• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker

• Zondagsschool, Hilde de Jong

• Kiezeltjes, Janneke Durksz

• Bijbelkring, Jan Norg

• Crea Café, Heleen Smeding

• Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga

• Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer

• Werkgroep Nieuwe Pastorale, Jelna Bosma of Sietske Ypenga

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zuster of 
broeder die bij elke groep of kring vermeld staat.

Colofon

Adres kerk: Zoutsloot 50, Harlingen
Website: www.doopsgezindharlingen.nl

Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR, Harlingen
Bankrekening: NL80 RABO 0127 0296 21 
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen, dit rekeningnummer 
kunt u ook gebruiken voor vrijwillige bijdragen.

Soms wil je iets heel graag en als je het dan hebt,  
ontdek je dat je het helemaal niet nodig had.

Alice Walker
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Wij leven van hoop en verlangen; wij zien het blijde licht 
en ademen de zoete lucht in van de toekomst; 

en zo leven wij, of anders hebben wij geen keuze.

William Wordsworth 1770 - 1850



Preekdiensten van 15 januari t/m 12 maart

15 januari, 11.00 uur Oecumenische dienst in Michaëlkerk

22 januari zr. Jantine Brouwer
9.30 uur organist Gerrit Jan Elsinga

22 januari, 9.30 uur Wereldbroederschapsdag in Drachten

29 januari ds. Liesbeth Geilvoet
9.30 uur organist nog onbekend

5 februari ds. Wiske Beuker
9.30 uur organist Bauke Dijkstra

12 februari liturgie groep
9.30 uur organist Gerrit Jan Elsinga
Extra collectie t.b.v. het project begeleiding van het landelijk jongerenwerk

19 februari ds. Wiske Beuker
9.30 uur organist Gerrit Jan Elsinga

26 februari ds Carla Visser
9.30 uur organist Siebout Akkerman

5 maart zr. Thea Tholen
9.30 uur organist Siebout Akkerman

12 maart ds. Wiske Beuker
9.30 uur organist Gerrit Jan Elsinga

Inleveren kopij
Kopij voor het volgende nummer van de Nieuwe Pastorale kunt u als 
worddocument per e-mail of per post aanleveren. Denk er aan dat u de 
tekst als platte tekst aanlevert, dus zonder opmaakspecificaties!

Het maartnummer verschijnt in week 9 van 2023. 
Kopij inleveren voor woensdag 22 februari 2023.

E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.
De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.


