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Van de redactie

Na de zomer komt de herfst. De maand september wordt  dan ook 
de herfstmaand genoemd. Zelf geniet ik in dat jaargetijde wel van 
‘storm, onweer en regen’.
U weet toch: … deren ons niet wij kunnen er wel tegen!
En er is de oogst van aardappelen, vruchten, groenten en fruit.
Een mooi gedichtje vond ik hierover om over na te denken:

Brandend braambos

De aarde zit boordevol hemel
En elke struik, hoe gewoon ook, 
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er om heen
en plukt bramen.

Elizabeth Barret Browning (18-6-1861)

We hebben een hele mooie, warme zomer gehad, laten we ook ge-
nieten van de herfst. En van de activiteiten die in het winterseizoen 
weer van start gaan.

Als kerkgemeenschap kunnen we elkaar inspireren: meedoen aan 
activiteiten die de kerk en/of mensen ontwikkelen. Meidwaan mei 
de tsjerkemienskip! Dat kan ook gewoon door bijvoorbeeld eens 
een kaartje of een mailtje te sturen naar iemand die dat nodig 
heeft.

de redactie

Opmerking
Het leven is overvloedig en…

hoe meer je deelt hoe meer je ontvangt.
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God zien

Als wij mensen elkaar de hand geven 
en niet langer leven als ieder voor zichzelf, dan 

ontstaat nieuw leven.
Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam 

leven,
dan ontstaat er een nieuw land van mensen 

samen.
Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar,
maar luisteren naar wat er leeft,
dan ontstaat een nieuwe band waarvan we kunnen leven. 
Waar wij mensen langs elkaar heen leven,
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar,
geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood.
Als wij mensen onze deur, onszelf openen voor elkaar
en elkaar uitnodigen om binnen te komen
en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle kwetsbaarheid,
dan ontstaat er nieuw leven.
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen zo naar leven.
Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen die kunnen zien
en die kunnen horen met hun hart.
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen naar een woord van begrip,
naar een arm om hun schouder,
want mensen zoeken leven dat leefbaar is.
Als wij zo leven met en voor elkaar, 
dan kunnen wij God zien.

Dit is alweer, (net als in de vorige Nieuwe Pastorale) een gedicht 
van Marinus van den Berg. Het maakte, juist in deze oververhitte 
zomer, zo’n indruk op mij dat ik het u niet wilde onthouden: echt 
gemeente zijn is niet langs elkaar heen leven of elkaar zelfs naar het 
leven staan, maar echt gemeente zijn is de liefde, is God, ontdek-
ken in elkaar; God zien, maar ook God laten zien! Daar gaan we als 
gemeente in het komende seizoen in (huiskamer)bijeenkomsten 
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en twee diensten -georganiseerd door de beleidscommissie- aan 
werken. We willen stilstaan bij wat ons beweegt en dat wat ons 
beweegt willen we ook graag laten zien aan anderen: God laten zien 
en met elkaar ontdekken en oefenen hoe we dat doen! Doet u mee? 
U bent allen van harte uitgenodigd op onze gemeentelijke ontdek-
kingstocht. We hebben elkaar hard nodig, want juist samen met 
al onze verschillende ervaringen, gevoelens, inzichten en talenten 
kunnen we steeds meer van Gods liefde op het spoor komen en 
laten zien en ook anderen helpen op de weg van de liefde. 

Ds. Wiske Beuker

Karma van de Tijd:
Wanneer een vogel leeft,
eet het mieren.

Wanneer een vogel dood is,
eten de mieren de vogel.

De tijd en omstandigheden, 
kunnen op elk moment veranderen.

Onderschat of beschadig niemand, in het leven, 
je zou vandaag krachtig kunnen zijn,
Maar onthoud, de tijd is krachtiger dan jij!

Van een boom kun je miljoenen 
Lucifers maken,
Maar één lucifer is genoeg om 
Miljoenen bomen te verbranden.
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Van de kerkenraad

Broeders en zusters,

En dan is het alweer september. Op een paar zondagen na heb-
ben we ook in de vakantieperiode elkaar steeds kunnen treffen. 
Dat was fijn, zo mag ik ook wel uit de opkomst concluderen. Nu 
zijn de scholen weer begonnen en gaan we richting de activiteiten 
van het winterseizoen. Ik hoop dat de agenda in deze Pastorale vol 
komt te staan. De kerkenraad is weer voltallig na 18 september. 
Onze eerste vergadering is gepland op de eerste dag van de herfst: 
21 september (al valt die eerste dag astronomisch gezien op de 
23ste). We ontvangen dan de dienstencommissie om ervaringen te 
horen en bezetting voor de komende tijd te regelen. Veelal zitten 
dezelfde mensen jarenlang in dezelfde commissie en komt er een 
moment dat men graag het stokje overgeeft. Het valt niet mee om 
dan vervanging te vinden. 
Nu de energiekosten de pan uitrijzen moeten we ook kijken naar 
meer efficiënt gebruik van onze zalen, zodat we niet voor een uur-
tje gebruik de halve dag moeten stoken. Wellicht kunnen groepen/
vergaderingen op dezelfde dag/tijd plaatsvinden. Hebt u goede 
ideeën hierover dan horen we die graag.
De commissie beleid heeft spontaan aangeboden om Broeder-
schapsdag op 2 oktober te organiseren. We hebben de broeders en 
zusters van Makkum en Dokkum uitgenodigd om deze dag met ons 
te vieren. We zijn benieuwd naar de plannen.

Heeft u nog punten voor op onze agenda dan horen we dat graag.
Ik hoop met u allen een mooi seizoen tegemoet te gaan. 

Met zusterlijke groet,
Ellen Eghuizen 

Voor de mens is de herfst 
het seizoen van oogsten en vergaren. 

Voor de natuur is de herfst 
het seizoen van zaaien en verspreiden.

Edwin Way Taylor
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Een korte bijdrage voor de Nieuwe Pastorale

Op onze leeftijd (83 en 84 jaar) denk je niet meer “wij gaan lekker weg 
met vakantie”. Tenslotte hebben wij altijd vakantie. Thuisvakantie 
wordt het! Vooral na alle gedoe op de vliegvelden verlang je er ook 
echt niet naar.
Toch kun jij je thuis ook heel goed vermaken. Gelukkig!!
Wij hebben een prachtige tuin, waar we op verschillende plekjes kun-
nen zitten. Het liefst, met de warmte van afgelopen dagen, lekker 
onder de bomen in de schaduw. Het is net een paradijs.
Dan zijn er de vele vogels waar we van genieten.
Iedere dag: veel mussen, koolmeesjes, pimpelmeesjes, merels en 
spreeuwen. Ook veel jonge vogels. Maar ook een grote bonte specht, 
nu vaak met een jong. Een Vlaamse gaai komt ook geregeld even 
langs. Lekker een paar pinda’s meepikken. Lekker buiten zijn.
Vakantietijd is ook eens een telefoontje naar een zuster of broeder, of 
een kaartje sturen.
Een goed boek lezen is ook belangrijk. Afgelopen tijd heb ik meege-
werkt aan het tot stand komen van het boek: Verloren Oorlogskind 
van Schrijver Thomas Sijtsma. Dit boek is afgelopen jaar uitgekomen. 
Lydia had een bericht van mij op Facebook gezet over een herdenking 
in EE twee jaar geleden. Dat had Thomas Sijtsma gelezen en de schrij-
ver is daarna bij ons geweest. Hij kwam met veel vragen. De antwoor-
den op de vragen die hij stelde heeft hij verwerkt in zijn boek. Met 
het schrijven hiervan was hij juist begonnen. Het boek gaat over het 
verzet in de Tweede Wereldoorlog in Noord Friesland. (Engwierum/
EE e.o.) O.a. veel over mijn vader en ons gezin. Er zijn natuurlijk wel 
duizenden verhalen van verzet, van weerstand, van niet willen buigen. 
Het boek is heel goed geschreven en duidelijk leesbaar. Belangrijk. 
Heel bijzonder. 
Eén hele belangrijke zin geschreven in dit boek en die ook zeker geldt 
voor de a.s. vredesweek is: 

“Alleen zij die leven in rijkdom en vrijheid 
kunnen volledig menslievend zijn”.

Het thema voor de a.s. vredesweek (17 t/m 25 september) is: Genera-
tie Vrede. Probeer mensen bij elkaar te brengen die de moed hebben 
voor vrede te gaan. Ik wens allen niet alleen een goede Vredesweek, 
maar ik hoop vrede voor langer dan een week.

Lineke Ammerlaan
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Nationale Vredesweek van 17 t/m 25 september

Wil je vrede bewaren, dan vraagt dat voortdurende aandacht. 
Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar de actieweek voor 
vrede. PAX staat voor vrede en wekt samen met vele mensen - ook 
in de conflictgebieden - aan een menswaardige en vreedzame 
samenleving.

Deze keer staat de Vredesweek volledig in het teken van ‘Generatie 
Vrede’. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een 
gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie 
die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen 
tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie die zich steeds meer 
zorgen maakt over hún toekomst

Door de oorlog in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede 
geen vanzelfsprekendheid is. Tijdens de Vredesweek van 2022 kun-
nen we proberen om het gevoel van onmacht in deze onzekere 
tijden om te zetten in hoop. Door te leren over conflict en vrede in 
heden en verleden, de dialoog aan te gaan met verschillende ge-
neraties en zoeken naar antwoorden op de grote uitdagingen van 
onze tijd. Op vredesweek.nl vind je inspirerende ideeën en prakti-
sche tips om je op weg te helpen.

Een gedichtje van Toon Hermans, toegestuurd door Lineke Ammer-
laan, dat misschien helpt bij het nadenken over vrede:

Als ieder mens 
maar van één mens zou houden,
het klinkt naïef, maar ’t is toevallig waar.
Als ieder mens 
maar van één mens zou houden,
dan hielden alle mensen van elkaar.
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Oecumenische zegenwens 25 september
Op de slotdag van de landelijke PAX 
Vredesweek ontmoeten de kerken in Har-
lingen, verenigd in de plaatselijke Werk-
gemeenschap, elkaar voor een bijzonder 
zegen-moment in de open lucht. De 
deelnemende kerken beginnen de dienst 
in eigen gebouw, om deze gezamenlijk 
te besluiten met een openbaar zegen-
moment voor kerk, stad en wereld op 

het grasveld rond de Grote Kerk. Dit start om 11.15 uur. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door de band van het Leger des Heils. 
Na afloop staan symbolisch 12 koffietafels klaar en is er gelegen-
heid tot ontmoeting.
 

Vredeswandeling in Bolsward op 21 september
Oók dit jaar wordt er in de Vredesweek op woensdagavond 21 sep-
tember a.s. een Vredeswandeling in Bolsward georganiseerd. Deze 
wandeling wordt georganiseerd vanuit de Doopsgezinde gemeen-
te. Iedereen is van harte welkom om mee doen! 
De wandeling begint om 19.00 uur en de start is op de Frane-
kerstraat, ter hoogte van Lido en de Muziekboerderij. 
De wandeling gaat richting Burgwerd is ongeveer 6 km. en duurt 
tot ongeveer tot 20.30 uur. Halverwege de wandeling is er een 
korte pauze in Burgwerd om een kopje koffie of thee te drinken. 
In Bolsward hebben we dit jaar gekozen voor het thema ‘Duur-
zaam bouwen aan vrede’, waar we tijdens de wandeling door mid-
del muziek, zang en gedachten aandacht aan willen schenken 
Mocht u de afstand van de wandeling te lang vinden dan is het ook 
mogelijk om het traject op de fiets af te leggen.

We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
We vragen u daarom of u zich op wilt geven als u mee wilt doen 
aan deze wandeling.
U kunt zich opgeven bij Cor Nijkamp, tel. 06 485 285 19.
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Beste zusters en broeders,
 
Wie belangstelling heeft om voor te gaan in diensten krijgt de gele-
genheid om aan de cursus Methodisch Leren Preken mee te doen. 
Beginneling of gevorderde, iedereen is welkom. Het gaat om vier 
avonden in Heerenveen en wel op de hier genoemde data.
 
Dinsdag 13 september 2022 De voordracht van de preek
Dinsdag 18 oktober 2022 Wijsheidsteksten uit de joodse Talmoed
Woensdag 9 november 2022 De boodschap zit in de tekst zelf
Dinsdag 6 december 2022 Hoe sluit ik aan bij ‘wat er speelt’?
 
Het doel van deze avonden is dat wij met elkaar een preek maken. 
Daar maken we huiswerk voor, en de docent voorziet dat van 
positieve feedback. De afgelopen vier seizoenen gaven blijk van 
een grote betrokkenheid van de cursisten. De uitwisselingen waren 
levendig. Wie voor het eerst wil meedoen kan gewoon instappen. 
We bespreken de feedback en krijgen les.
 
Opgave vóór 1 september aanstaande op het emailadres van de  
docent Pieter Post, pbpost1958@gmail.com Telefonisch kan ook: 
0513-785542 | graag inspreken. Graag met naam, emailadres en tele-
foonnummer en plaats.
 
Waar? De avonden worden gehouden in de Menniste Wurkpleats 
van de doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd, Kerk-
straat 36 Heerenveen. Van 19:30-21:30 uur. Kosten € 8,00 per keer 
voor koffie/thee/verwarming etc. Parkeergarage in de Kerkstraat.
 
Wij hopen op uw belangstelling en zien uw reactie graag tegemoet.
 
Met dank en vriendelijke groeten van Pieter Post.
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Uitnodiging open huis Leger des Heils Harlingen
Met Hart en Hand in de stad
 
Uitnodiging voor een ‘open huis’ 
op 10 september van 11.00 - 15.00 uur.
 
Het Leger des Heils in Harlingen heeft al jaren 
de slogan ‘met hart en hand in de stad’. Om meer 
dienstbaar te kunnen zijn is ons gebouw aan de William 
Boothstraat 27 zo aangepast dat alle activiteiten van het Leger des 
Heils nu in een multifunctioneel gebouw zijn ondergebracht: de 
kerkzaal, de kledingwinkel Booth Boutique en de buurthuiskamer.

De buurthuiskamer of beter, de stadshuiskamer, is een nieuwe ac-
tiviteit en past in de missie van het Leger des Heils in de toekomst. 
De huiskamer is een open ontmoetingsplaats voor iedereen die 
onder het genot van een kopje koffie een praatje wil maken. Ook 
worden er in de huiskamer regelmatig activiteiten georganiseerd.

Wij nodigen u van harte uit om ons multifunctionele gebouw te ko-
men bezichtigen. Op zaterdag 10 september houden wij een open 
huis van 11.00 tot 15.00 uur.
Om 14.00 uur is er een speciaal moment om alle bijzonderheden 
en veranderingen te markeren en een woord van dank te kunnen 
uitspreken aan allen die deze beweging mogelijk hebben gemaakt.

Wij zien naar u uit!

Voor meer informatie: P. Visser telefoon 06 515 868 59.
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Proverbs van de Amish

In De Nieuwe Pastorale heb al een paar keer geschreven over 
spreekwoorden. Tot mijn verrassing vond ik tijdens onze vakantie 
in Canada het boek: Amish Proverbs: Words of Wisdom from the 
simple life, geschreven door Suzane Woods Fisher. Mijn nieuwsgie-
righeid was gewekt. Proverbs zijn spreekwoorden (de schrijfster 
noemt ze korte ‘oordelen’ ontstaan door eeuwenlange ervarin-
gen). Zelf noem ik spreekwoorden, gezegden vaak: ‘samengebalde 
volkswijsheid.’
De schrijfster heeft het boekje opgedragen aan haar moeder, die 
de kinderen opvoedde in het Pennsylvania Dutch. Zij gebruikte 
vaak deze uitspraak: ’Every mother crew thinks her own little crow 
as the blackest” (Elk mient dat syn ûle in falk is).Toen ze opgroeide 
zei haar moeder: ‘Choose your love and love your choice” (kies je 
liefde en houd van je keus). Haar grootvader was zeer bekend om 
zijn uitspraken en zei vaak tegen haar toen ze nog een kind was: 
‘young folks should use their ears and not their mouths’. (jonge 
mensen/kinderen moeten hun oren gebruiken en niet hun mond).
Volgens Suzanne Woods Frisher zijn de ‘proverbs’ ontstaan in de 
oude wereld van Egypte, Griekenland, China en India, zo’n 2500 
jaar voor de jaartelling. 
Ook koning Salomo gebruikte ze. In het oude Europa werden deze 
gezegden in het dagelijks leven door gewone mensen vaak ge-
bruikt. Men hield niet lange diepgaande gesprekken, geen discus-
sies of debatten, er moest gewerkt worden en niet gepraat! Met 
korte krachtige uitdrukkingen wist iedereen wat er werd bedoeld. 
Men gebruikte destijds maar weinig woorden, maar ze waren wel 
doeltreffend: de woorden zeggen je wat, ze doen je wat en je hebt 
meestal direct door wat er met die gezegden bedoeld wordt. 
De gezegden zijn door de immigranten vanaf 1700 meegenomen 
naar Canada en de U.S.A. En ze worden daar nog steeds gebruikt in 
de oude dialecten van thuis, van Europa, die ze onderling spreken. 
God speelt een prominente rol in de Amish proverbs, maar ook het 
weer, de seizoenen, de landbouw en de dieren en de omgang met 
elkaar.
En het blijkt dat de gezegden toch wel mee veranderen met de tijd.
Een voorbeeld: In 1712 gebruikte men de uitdrukking ‘Der alt Bull 
blaart noch’, nu hoort men ‘The old scandal will not die down’. (van 
een oud schandaal blijft altijd wat over)
Het boekje is ingedeeld 11 hoofdstukken.
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Uit hoofdstuk Faith (vertrouwen) deze twee: ‘If God brings you to it, he 
will bring you trough it’ en ‘Prayers go up, blessings come down’.
Het is een bijzonder boekje, dat veel wijsheden geeft. Tot slot deze nog: 
‘ Adopt the pace of nature, her secret is patience’: Aanvaard het tempo 
van de natuur, haar geheim is geduld’!

Sietske Ypenga

De hele wereld is als een hazelnoot

Bijzonder is het altijd weer dat uit een heel klein (appel)pitje een grote 
boom kan groeien.
Dat had de Middeleeuwse Juliana van Norwich (1343-1416) ook. Zij be-
schreef de visioenen die zij kreeg. Een van de indrukwekkendste beel-
den die ze doorkreeg is een hazelnootje in Christus’ hand. Juliana mocht 
deze hazelnoot ook vasthouden en besefte dat deze de hele wereld 
symboliseerde. Uit de hazelnoot kan een prachtige boom groeien. Maar 
tegelijkertijd is de noot erg kwetsbaar, je kunt hem gemakkelijk onder je 
hak verpletteren. Vandaar dat de mens de opdracht heeft om goed voor 
alle dingen om hem heen te zorgen.

Concert Joke Buis 

Op zondagavond 11 september organiseert Bethel Harlingen een special 
met Joke Buis. Joke zal in een akoestische setting een avondvullend 
programma neerzetten met liedjes die uit het leven zijn gegrepen. 

Een verzameling van liedjes met een warm pop geluid, over wat vriend-
schap uniek maakt, over keuzes in jouw leven of dat van een ander. 
Geïnspireerd op haar nieuwe album: Andere foto’s.

Er zijn 150 kaarten beschikbaar dus wees er snel bij!
Locatie Baptistengemeente Bethel Harlingen
Adres  Lanen 65 in Harlingen
Datum /tijd 11 september, 19.30-21.30 uur (deur open 19.00 uur)
Kaarten https://www.ticketkantoor.nl/shop/special-jokebuis
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Liefde

Heer
U bent de liefde zelf
U hebt ons geleerd 
elkaar lief te hebben.
Maar wij bevechten elkaar,
wij staan elkaar naar het leven.
Misschien zijn we wel op weg
naar de totale zelfvernietiging.
Waar is de liefde?
Is ze niet meer opgewassen tegen de chaos
de haat en de vijandschap?
Heer, geef ons de liefde

kom ons tot hulp
wij weten niet wat wij doen.   Toon Hermans

Lekenprekers groep Friesland

Al meer dan 50 jaar is de lekenprekers groep in Friesland (en soms 
ook daarbuiten) actief. In de loop van de jaren zijn er vele diensten in 
gevuld door een lid van deze groep.
Hoewel niet groot, is deze groep nog steeds actief binnen de Doops-
gezinde wereld. Onder de bezielende leiding van ds. Roelof Akse 
komt de groep iedere derde woensdagavond van de maand bijeen in 
de kerkenraadskamer van de Doopsgezinde kerk te Leeuwarden.
Er worden onderwerpen besproken van uiteenlopende aard. Vaak 
bereidt één van de deelnemers de avond voor, soms wordt een gast 
uitgenodigd om over een bepaald onderwerp te spreken. De avon-
den zijn zeer de moeite waard, geven nieuwe energie, vernieuwende 
inzichten en kennis.
Deelname verplicht niet tot “preken”, maar het kan een aanzet zijn, 
die prikkelt om meer te doen dan alleen passief deel te nemen aan 
kerkdiensten. Wij nodigen iedereen die belangstelling heeft, van harte 
uit om contact met ons op te nemen. Wij starten weer op 14 septem-
ber, je bent welkom!

Informatie: Aeltsje de Groot-Zantema, aeltsjedegroot@gmail.com , tel. 
06 1018 3727.
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Ontwikkelingen YFC en vacature 

Al bijna 20 jaar zet Stichting Youth for Christ Harlingen zich actief in 
voor jongeren in Harlingen e.o. We bieden verschillende clubprogram-
ma’s zoals Rock Solid, Superwoman & Youth Alpha. Verder evangelisa-
ties acties en kinderprogramma zoals het Kidsevent. 
De organisatie wordt gekenmerkt door de christelijke identiteit en 
heeft de volgende missie: “Gedreven door Gods liefde voor mensen, 
zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen 
hoop”. De laatste jaren zijn onze ambities gegroeid en het verlangen 
om meer dagen beschikbaar te zijn voor jongeren. We willen meer 
tieners en jongeren bereiken. Het is nodig om de organisatie te pro-
fessionaliseren en naast de betrokken vrijwilligers één of meerdere 
professionals aan te trekken, een betaalde jongerenwerker en/of co-
ordinator. Hiervoor is het nodig dat we een goed bestuur hebben, dat 
verantwoordelijk voor het totale beleid en bestuur van de stichting is 
en bestaat uit minimaal vijf leden van verschillende kerken. 

WE ZOEKEN Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en  
algemene bestuursleden.
Heb jij, heeft u hart voor God én jongeren. Heeft u visie en tijd om het 
team van Harlingen te ondersteunen met uw bestuurlijke kwaliteiten? 
Dan komen we heel graag met u/je in contact! Daarnaast zijn we altijd 
op zoek naar medewerkers voor ons team 

WAT WIJ VRAGEN
Een actief betrokken christen met affiniteit met jongerenwerk en 
onderschrijving van de doelstellingen van YFC. Een verbinder met visie 
voor kerkenwerk. 

WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden een uitdagende vrijwilligersfunctie en de kans om onder-
deel te zijn van een netwerk van gedreven mensen die actief zijn in 
het jongerenwerk; om op bestuurlijk niveau bij te dragen aan groei en 
ontwikkeling van jongeren én de kerk van Harlingen. 

MEER INFORMATIE EN REAGEREN
Voor meer informatie en vragen over het bestuur kunt u contact op-
nemen Annet Oving annetoving@hotmail.com / 06-19498501 / Meer 
informatie over Youth for Christ Harlingen is te vinden op de website 
https://harlingen.yfc.nl en voor landelijk op www.yfc.nl. 
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De kerk & Present

Geraakt door een tekst of preek en wil je handen en voeten ge-
ven aan je geloof? Dat kan via een Present-project. Bij veel kerken 
groeit het verlangen om niet alleen op zondag het geloof met 
elkaar te beleven maar ook om van betekenis te zijn. Dat kan vaak 
in de buurt. Het christelijk geloof brengt je tenslotte in beweging. 
Dichterbij God en dichterbij anderen.

Graag helpt Present jouw kerk, groep of kring om praktisch bezig 
te zijn in jullie buurt. Vrijwilligerswerk, soms lijkt dat zo eenvoudig 
maar zijn er allerhande belemmeringen. Want:
- Hoe leg je contact in je buurt?
- Hoe bereik je de mensen die jullie hulp het meeste nodig heb-

ben?
- Welke hulp kun je bieden en wat sluit aan bij talenten van ge-

meenteleden?
- Hoe krijg je, als leiding of diakenen, de hele kerk hierin mee?
Vragen waar Present jouw kerk of gemeente graag bij helpt! Of het 
nu een eenmalige actie of een langdurig project betreft, Present 
helpt je graag verder. Nodig ons uit voor een presentatie of gesprek. 

Hoe werkt het?
Het project organiseren we op basis van jullie wensen en beschik-
baarheid. Na aanmelding nemen we contact op om dit met jullie te 
inventariseren. We kiezen samen zorgvuldig activiteiten waaraan 
ieder gemeentelid kan deelnemen. 
Gewoon een dag of dagdeel iemand helpen via Present. Dat kan 
dichtbij huis, in de buurt van je kerk bijvoorbeeld. Jullie aanwezig-
heid, het Present zijn, vinden wij een hele mooie bijdrage. Iedere 
kerk kan dus meedoen. Vooraf kijken we op welke manier we de er-
varing kunnen verrijken. Dat kan zijn door een bloemetje, een zelf 
gebakken taart of jullie gereedschap mee te nemen. Samen zorgen 
we voor een mooie ontmoeting met mensen zonder geld, zonder 
netwerk en/of goede gezondheid. 

Graag tot ziens, Anja Schilder 
Present Noordwest Friesland. www.presentnwf.nl.
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Collectes/Bloemen

Datum Collecte Extra collecte Bloemen
19 juni   € 38,65  br. J. Ammerlaan
26 juni € 90,75  fam. Beuker
3 juli    € 63,35  br. Marten Konig
10 juli € 47,70  zr. R. Dols
17 juli € 39,60  zr. Loes de Groot
24 juli € 39,36  € 47,25 br. Marten Koning
31 juli   geen dienst  zr. Trienke Meester-Banga
7 augustus   € 63,80  zr. Jikke ten Berge
14 augustus   geen dienst
21 augustus € 60,95  € 33,65 fam. Ammerlaan

Agenda

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 14 september, 19.30 uur Kerkenraad

Dinsdag 4 oktober, 20.00 uur  Dopers Dialoog

Woensdag 12 oktober, 19.30 uur Kerkenraad

Overdenking van de scheurkalender:
Volgens de filosoof Vandana Shiva, tevens klimaatactiviste uit India 
hebben de klimaatcrisis en de overbevolking- en armoede dezelfde 
oplossing. Beide vragen om verandering in maatschappelijke 
waarden: weg van de focus op bedrijfsmacht en winst en in plaats 
hiervan een nadruk op onafhankelijkheid, gemeenschap en duur-
zaamheid. Kleine onafhankelijke boerderijen zijn volgens haar een 
voorbeeld van hoe deze waarden naar de praktijk vertaald kunnen 
worden. Deze boerderijen zorgen nl. voor meer biodiversiteit, wat 
ze beter bestand maakt tegen weer-schommelingen en tegelijker-
tijd leggen ze de productie van eten en land in de handen van de 
armere bevolking.
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Groepen/Kringen

• Zusterkring, Nellie Beuker 

• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker

• Zondagsschool, Hilde de Jong

• Kiezeltjes, Janneke Durksz

• Bijbelkring, Jan Norg

• Dopers Dialoog, Jan Stelwagen

• Crea-Café, Heleen Smeding

• Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga

• Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer

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.

Bloemen zijn om mooi te zijn, 
mensen zijn er om goed te zijn.

Phil Bosmans
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Preekdiensten van 4 september t/m 9 oktober 2022
Let op! Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud.

4 september ds. W.I.Beuker
9.30 uur organist G.J. Elsnga

Visserijdienst oecumenische viering bij het Havenmantsje
19.00 uur Muzikale medewerking shantykoor De Skúmkoppen

11 september zr. G. Meijer
9.30 uur organist G.J. Elsinga

18 september zr. G. Bies KiezeltjesKiezeltjes
9.30 uur organist B. Dijkstra
Extra: Vredesweek collecte ten bate van het vredeswerk 
             van de Stichting Doopsgezind

25 september ds. W.I. Beuker ZondagsschoolZondagsschool
9.30 uur  organist B. Dijkstra
11.15 uur aansluitend oecumenische zegenwens 
op het grasveld rond de Grote Kerk

2 oktober ds. W.I. Beuker  Zondagsschool en KiezeltjesZondagsschool en Kiezeltjes
10.00 uur organist G.J. Elsinga
Broederschapsdag samen met Dokkum en Makkum

9 oktober ds. C. Visser
9.30 uur organist G.J. Elsinga

Inleveren kopij
Kopij voor het oktober 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 volgende nummer verschijnt in week 35 van 2022. 
Kopij inleveren voor woensdag 21 september 2022.

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


