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Van de redactie

Het is oktober, de wijnmaand. In het Fries is dat ‘wynmoanne’ en 
dat kun je dan op twee manieren lezen: windmaand en wijnmaand. 
Oktober is hier in Fryslân toch meer windmaand, dan wijnmaand.
  
 Oktober strooit de blaadjes
 langs velden, wegen, paadjes.  Rie Cramer

Ook de dagen worden korter, zeggen we dan. Maar de dagen 
blijven gelijk, 24 uur, maar het is korter licht. De gordijnen kunnen 
weer eerder dicht, ‘lekker smûk’ in huis...
Zeker na de nacht van 29 - 30 oktober, dat is het einde van de  
zomertijd. In het najaar gaat de klok een uur achteruit en wordt  
het dus ’s avonds eerder donker!

In de herfst verkleurt de natuur. Het groene blad van de loofbo-
men wordt geel, oranje en rood. Oranje -mooi tussen rood en geel 
in- is een warme herfstkleur. Denk bv. aan Afrikaantjes, chrysanten, 
dahlia’s, lampionplantjes. Sommige bloemenzaken kleuren in deze 
herfsttijd hun etalage met veel oranje.
Oranje is ook de kleur van het Koninklijk Huis. Vanaf 1303 was het 
prinsdom Orange in het zuiden van Frankrijk eigendom van de  
familie Châlon. Toen René van Chalon kinderloos stierf werd het 
door hem geschonken aan zijn neef Willem van Nassau. Zo ont-
stond de naam Oranje-Nassau. Tot op de dag van vandaag krijgen 
veel oranje bloemen en planten koninklijke namen en kleurt het 
publiek bij nationale en internationale wedstrijden oranje.
Oranje is ook de kleur van de kleding van boeddhistische monni-
ken. In hun godsdienst verwijst oranje naar energie en kracht.

Voor het menselijk oog is oranje een zeer warme kleur dus geeft 
het ook het gevoel van warmte. En dat hebben we in deze tijd wel 
nodig!

de redactie
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Hoop doet leven…

Met de zomer en de troonrede weer aan kant 
gaan we een onstuimige herfst, een koude 
winter en onzekere toekomst tegemoet. Hoe 
kunnen we onze huizen en onze Vermaning en 
vooral elkaar nog verwarmen in een wereld waar 
geen warmte meer lijkt te zijn tussen mensen 
en groepen die oververhit maar ijskoud lijnrecht 
tegenover elkaar staan?  Kan het ook anders? Is 
er nog vernieuwing mogelijk? 

Zomerse volheid loopt ten einde, 
zij baart haar vruchten en vergaat.
Stormen trekken voren in het aards gelaat…
De bomen zuchten en verkalen
Vogels verwaaien op hun vlucht.
Grauwzwarte wolken waaien amechtig door de lucht…
De winterkou waait uit over het land
en in haar greep zal de natuur verstijven
Zal die doodse kilte nu voor altijd blijven?
Maar dan…
De frisse voorjaarswind gaat haastig rond, 
brengt leven en ontwaken.
De hele schepping zal opnieuw
in kleurrijke vervoering raken,
herleven in de armen van de zon
’t is alles als de graankorrel,
die in de aarde valt en rust…
Totdat Gods Geest het zaad 
tot leven kust!   
naar ‘Vernieuwing’ van Adri Visser

Geloof, hoop en liefde, maar de liefde is de meest, dat schreef de apos-
tel Paulus al. Maar als de liefde bekoelt  en ons vertrouwen in  waar-
heid en waarachtigheid wankelt en ons geloof in mensen en maat-
schappij ontwricht wordt, dan rest alleen de hoop…
Diep in onszelf dragen wij hoop:

als dat niet het geval is is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de 
ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voor-
spellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gericht-
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heid van het hart, verankerd voorbij de horizon. Hoop in deze diepe 
en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed 
gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken, 
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is de zekerheid dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.   
Vaclav Havel (1936-2011)

De hoop, diep geworteld in ons is als een goddelijke vonk, een bron die 
leven geeft en leven doet. Mogen wij die hartverwarmende goddelijke 
liefdesvonk in ons voelen en ook in anderen die vonk van Gods liefde 
zoeken en daarom ieder mens, boer, burger, kind of koning, vriend en 
vreemd, met respect behandelen, als was het de Messias. 

Heer, maak mij tot instrument van Uw vrede;
Waar haat is, laat mij daar liefde zaaien;
Waar onrecht is, vergeving;
Waar twijfel, vertrouwen;
Waar wanhoop, hoop
Waar duisternis,  licht;
En waar droefheid is, vreugde.
O goddelijk Meester, geef mij eerder
het verlangen troost te schenken,
dan getroost te worden;
te beminnen, dan bemind te worden;
te begrijpen, dan begrepen te worden.
Want het is door te geven dat wij ontvangen.
Het is door te vergeven, dat wij vergeven worden
en het is door te sterven dat wij geboren worden
in het eeuwige leven. Amen.
Franciscus van Assisi

Mogen ook wij een instrument van Gods vrede zijn dan wordt het vast 
een hartverwarmende winter.

Ds. Wiske Beuker
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Van de kerkenraad

Op 21 september vergaderde de kerkenraad voor het eerst weer 
na de vakanties. De dienstencommissie was uitgenodigd om te 
vertellen hoe het gaat, waar ze tegenaan lopen en wat er eventu-
eel nodig is. We zijn blij dat het hen altijd weer lukt voorgangers te 
vinden en het rooster rond te krijgen en dat we dus zo goed als alle 
zondagen samenkomen. Het zou fijn zijn als er versterking komt 
voor deze commissie en we op de ledenvergadering kunnen mel-
den dat de commissie weer voltallig is en enthousiast verder gaat. 
Dank voor al het werk dat zij verrichten. 
Doeke heeft onze gemeente vertegenwoordigd tijdens de bij-
eenkomst in het kader van de kerkenvisie. De bijeenkomst was in 
Pingjum. Aldaar is de kerk goed voorbereid op de energiecrisis. Het 
blijkt dat enkele grote kerken het besluit hebben moeten/zullen ne-
men om de kerk niet meer te verwarmen tijdens een dienst. Voor 
een groot gebouw is dat onbetaalbaar geworden. Men onderzoekt 
of het mogelijk is om met meerdere gemeenten van een Harlinger 
kerkgebouw gebruik te maken, op dezelfde dag en achter elkaar 
zodat er maar een keer verwarmd hoeft te worden. Vooralsnog 
hebben wij gebrainstormd over onze mogelijk- en onmogelijkhe-
den. Die bespreken we met de commissie beheer en uiteraard 
wordt u van besluiten op de hoogte gesteld.
We hebben gesproken over de Broederschapsdag en de verslagen 
van de vergaderingen van o.a. het IDO aangehoord. In het IDO zijn 
vooral ook zorgen over het stijgende aantal gezinnen dat van de 
voedselbank gebruik moet maken en over eventuele verscholen ar-
moede. Daar gaan we het een volgende vergadering over hebben. 
Noteert u alvast de datum van de ledenvergadering in november: 
dat wordt 23 november. Vanzelfsprekend komen we daarover op 
tijd bij u op de lijn.

Met zusterlijke groet,
Ellen Eghuizen 

Elk mens heeft zijn kruis te dragen. 
En al die kruizen zijn even groot. 
Alleen de ene is van piepschuim 

en een ander is van lood.
Daniël Lohues
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Broederschapsdag 2 oktober

Zondag 2 oktober gaan we samen met Makkum en Dokkum  
Broederschapsdag vieren, we verheugen ons op hun komst.
De dienst begint om 10.00 uur. Het thema is “Sta eens stil bij wat je 
beweegt”. Gezamenlijk koffiedrinken en kennismaken vormen een 
onderdeel van de dienst.
Als de “dienst” is afgelopen is er ruimte om even te gaan wandelen 
of rustig in de kerk te blijven en met elkaar van gedachten wisselen 
over een vraag die de voorbereidingscommissie klaar heeft liggen.
Daarna volgt de Lunch (plm 12.00-12.30 uur).
Na de lunch sluiten we de bijeenkomst gezamenlijk af.
We hebben wel een vraag aan onze eigen gemeente, zouden jullie 
allen zoveel mogelijk willen blijven de gehele dienst. En jullie graag 
opgeven.

Groet, Voorbereidingscommissie Bruno, Sjouk, Wiske en Hilde

Kosters gezocht!

Onze kosterploeg kan wel wat uitbreiding gebruiken.

Bent u bereid om zo nu en dan op zaterdag 
de bloemen te halen, op zondag de koffie 
te zetten en alle kopjes na afloop in de 
vaatwasser te zetten? 

Geef u dan op voor de kostersploeg via:
Email: jansjouk1@home.nl of 
tel.nr.: 06 207 35 684.
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Zusterkringreisje

Op dinsdag 6 september zijn we met de zusterkring op stap ge-
weest. Wat hebben wij veel gezien. We gingen langs provinciale 
wegen zonder gebruik te maken van snelwegen.
We begonnen met een rondje door Achlum, via Witmarsum naar 
de Burgwerderhoek door Hichtum om naar Joure te rijden maar 
dan wel door Nijland en Ysbrechtum langs Top en Twel om via de 
Harddraversweg in Joure te komen. Joure bekend van koffie DE en 
de klokken. Vanaf Joure naar onze koffiestop in Terherne maar dan 
wel langs Snikzwaag en door Terkaple. In het Skippershûs op een 
overdekt terras aan het water hebben we genoten van koffie/thee 
met appelgebak en nog frisdrank. Bij dit laatste misten we onze 
zuster Nijkamp, die bestelde steevast een advocaatje met slag-
room waar ze erg van kon genieten.
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Na deze pauze richting Harlingen maar wel over Ald Skou dwars 
door de Lege Geaen om via Scharnegoutum, Itens, Wommels, 
Tzum, Hitzum en Sopsum op de Kanaalweg bij het Scouting-
gebouw te komen om afscheid van elkaar te nemen. Br. Gerrit had 
een prachtige route uitgestippeld namens de deelnemers heel erg 
bedankt. Natuurlijk ook een woord van dank aan de chauffeurs, die 
er voor gezorgd hebben dat dit mogelijk was.

Martsje de Jong

De bijeenkomsten van de zusterkring zijn op dinsdag en beginnen 
om 14.00 uur.
De data zijn : 
2022: 27 september, 18 oktober, 15 november, 13 december
2023: 17 januari, 21 februari, 28 maart en 25 april
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Korenmiddag 16 oktober Grote Kerk

Op zondag 16 oktober organiseert de Werkgemeenschap van Ker-
ken in Harlingen, in het kader van ‘verbinden en ontmoeten’, een 
feestelijke oecumenischezangmiddag, met bijdragen van diverse 
Harlinger koren en medewerking van de band van het Leger des 
Heils. Het thema van deze zangmiddag in de Grote Kerk, is ‘Een 
gemengd boeket’. Dat vormen de diverse bijdragen van zang en 
muziek deze middag, als opmaat tot de herfst. De aanvang is om 
16.00 uur. Een aantal gedichten, verbindende teksten en samen-
zangliederen maken het programma compleet. Komt allen! 

Ien minske makket it verskil…
Snein 18 september wiene we net yn ús eigen fermaning, mar 
wiene we nei de fermaning yn Boalsert gien. Dêr wie it Kwartette-
koar û.l.f. Feike van Tuinen. Se songen lieten mei teksten fan Eppie 
Dam, dy’t op muzyk setten binne troch Jan de Jong. It wie hiel 
moai! De titel fan dizze kantate is ‘Ien minske makket it ferskil’. It 
jout yn teksten en lieten omtinken oan de ierde dy’t te lijen hat en 
fan de weromstuit ek al syn bewenners. It wetter komt omheech, 
de dwazen fiere it bewâld; de wrâld falt útelkoar. Mar altyd hawwe 
der minsken west fan goede wil west, dy’t it ferskil makken! 
Derfan fertelt dizze kantate fan 8 lieten en teksten: û.o. fan Noach, 
Lot, Jakob en David. Prachtich wie it.
Haije en Sietske

Water geven

Ik geloof dat we moeten leren wachten,
zoals we ook moeten leren scheppen.
We moeten geduldig de graankorrels zaaien,
de aarde waarin zij gezaaid zijn
koppig water blijven geven
en de planten verder hun eigen tijd gunnen.
We kunnen een plant nu eenmaal niet voor de gek houden.
Maar we kunnen haar wel water geven,
geduldig, elke dag, met begrip,
met nederigheid, maar ook met liefde
Victor Havel
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De ene cup is de andere niet
In onderstaand recept wordt gewerkt met de cup als maateenheid. Een 
cup bloem weegt niet hetzelfde als een cup suiker. Zo weegt een cup 
bloem 130 gram en een cup suiker 200 gram. En als je een cup boem 
van 130 gram vergelijkt met een cup honing van 340 gram dan begrijpt 
u dat het lastig kan zijn om de juiste hoeveelheid te bepalen. In de 
meeste cup-naar-gram-tabellen wordt gewerkt met de Amerikaanse 
cup, ook wel de legal cup genoemd. Deze cup eenheid is in de wet 
vastgelegd en heeft een inhoud van 240 ml. Als u het product waar u 
een cup van nodig heeft afmeet in een maatbeker van 240 ml, dan zit u 
altijd goed en heeft u de omrekentabel naar grammen niet nodig.

Een oud dopers gerecht
Marjan Burger heeft een wat ouder receptenboekje gevonden:
Doperse diaspora - over-leven; tradities en recepten. Hieruit een 
herfstrecept:

Benodigdheden Zucchini bread (twee courgette broden)
3 eieren
1 cup suiker
2 cup gesnipperde courgette
2 theelepel kaneel
1 cup olie
½ theelepel nootmuskaat
2 zakjes vanillesuiker
½ cup gehakte noten
3 cups broodmeel
¼ cup rozijnen
1 zakje bakpoeder

Klop de eieren luchtig. Voeg de suiker, courgette, olie en de vanille 
toe. Geleidelijk de droge ingrediënten en de kruiden toevoegen. 
Vervolgens de noten toevoegen. Doe de broden in een ingevette 
vorm. Bakken op 165 graden in 60 minuten. Laat de broden 10 
minuten afkoelen in de vorm. Daarna op een rooster verder laten 
afkoelen. Dit kan ook als een cake gemaakt worden. Gebruik dan 
zelfrijzend bakmeel.
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Op zoek naar een Zwitserse doper in Harlingen
door Lydia Penner, Den Haag

Dit voorjaar heb ik onderzoek gedaan naar een Zwitsers dopers 
gezin dat even is ondergebracht bij de doopsgezinden van Harlin-
gen, eenmaal in 1711 en nog eens in 1712. Dit was een opdracht van 
hun nakomelingen, een familie Shirk uit Amerika. 

Het onderzoek bracht mij in eerste instantie naar Tresoar in Leeu-
warden, waar de archieven van de gemeente ondergebracht zijn, 
en naar Harlingen zelf. Wat een prachtige stad! Wandelend langs 
de pittoreske haven, grachten, en sloten op een zonnige dag, zocht 
ik de Roeperssteeg op waar een doopsgezinde gemeente in 1631 
gesticht werd. Een vrouw die in het gebouw woont en net aan-
kwam, nodigde mij uit de nog bestaande palen van de oude kerk te 
bezichtigen en te fotograferen. Ook nam ik een kijkje bij de huidige 
kerk aan de Zoutsloot.

Achtergrond
In augustus 1711 kwamen er 337 Zwitserse dopers naar Nederland, 
waaronder 21 naar Harlingen. De Nederlandse doopsgezinden 
hadden gehoord dat de broeders en zusters in het Kanton Bern 
vervolgd werden. Verschillende pogingen werden gedaan om deze 
vervolging te doen staken – ook de Staten Generaal schreef een 
pleidooi. Alles was tevergeefs. 

Wel had de Bernse overheid oor voor een uitnodiging van de Prui-
sische koning om Zwitserse dopers onder gunstige voorwaarden 
in Pruisen te laten komen wonen, want zij wilde de dopers in haar 
kanton hoe dan ook kwijt zijn. Zij werden gezien als een gevaar 
voor de staat omdat zij geen eed van trouw wilden zweren en geen 
militaire dienstplicht wilden doen. Zij waren wel bereid een belofte 
met handdruk te doen, want zij hielden wel van hun land en wil-
den er alleen maar goeds voor. Het leger van het kanton bestond 
uitsluitend uit burgers; er werd geen gebruik gemaakt van huur-
soldaten. Als een gebied uit veel dopers bestond, hoe moest het 
verdedigd worden? Bovendien waren Zwitserse soldaten een grote 
bron van inkomen, daar zij verhuurd werden aan andere legers. De 
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pogingen die gedaan werden om dopers te bekeren tot de (Gere-
formeerde) staatskerk hadden weinig succes, dus moesten ze maar 
tot bezinning gebracht worden door middel van straf, zoals gevan-
genschap of dienst op de galleien van vreemde mogendheden. 

Zwitserse dopers aarzelden om naar Pruisen te gaan. Het land was 
verwoest door de oorlog tussen noordelijke machten en ook te 
nat; er was pest geweest; men vreesde voor lijfeigenschap. Van 
Nederlandse kant was men overtuigd dat er niets anders voor hen 
op zat dan uit hun geboorteland te vertrekken. De Nederlandse ge-
meenten besloten de Zwitserse broeders en zusters in Nederland 
op te vangen totdat zij wisten wat zij wilden doen. Ondanks gun-
stige berichten van verkenners uit hun midden, voelden de Zwit-
sers niets voor een immigratie naar Pruisen; in Nederland waren ze 
hartelijk ontvangen.

In samenwerking met de Nederlandse doopsgezinden door hun 
Commissie voor Buitenlandsche Noden, regelde dhr. Johann Lud-
wig Runckel, een freelance diplomaat die door de Staten Generaal 
was aangesteld om zich om de doperse zaken te bekommeren, 
een amnestie. Dit hield in dat de doperse gevangenen vrijgelaten 
werden, hun in beslag genomen bezit terug gegeven, en tijd ge-
gund werd om hun bezit te verkopen. Verder werd de hele uittocht 
tot aan Amsterdam toe door Runckel en de Commissie geregeld en 
waar nodig door de Nederlandse doopsgezinden betaald. Na opge-
vangen te worden in de Zoutkeet van een Amsterdamse broeder 
na aankomst op 3 augustus 1711, werden zij verdeeld over het land. 
De meesten gingen naar Groningen, Deventer, en Kampen, maar 
een kleine groep, op uitnodiging van de vertegenwoordigers van 
de Harlinger doopsgezinde gemeente in de vergaderingen van de 
algemene sociëteit, waaronder Egbert Harings, kwamen er ook een 
paar naar hun stad.

Dit artikel is toegestuurd door bemiddeling van H.C. de Haan.

In het novembernummer komt het tweede gedeelte:
‘Op zoek naar een Zwitserse doper in Harlingen’.
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Muziekgroep Samoosara, 13 november 

Als geld meer kapot maakt dan je lief is, dan wordt het ‘smoarch jild’ 
(smerig geld). Smoarch jild is één van de liederen die Samoosara zingt 
tijdens de dienst op zondagmorgen 23 november in de Doopsgezinde 
Kerk in Harlingen. Rondom het thema ‘geld’ gaat het trio samen met 
de kerkgangers op een muzikale ontdekkingsreis door de Jiddische en 
Joodse cultuur. Met een flinke dosis humor. Samoosara zingt in het 
Hebreeuws en Jiddisch, maar ook in het Fries om dichter bij de inhoud 
van de tekst te raken.

Wie
Samoosara bestaat uit: Johan Cnossen (dwarsfluit en zang), Wietze de 
Jong (accordeon en zang) en Anje de Jong (viool en zang). De muzikan-
ten uit Broek, Lippenhuizen en Hemrik spelen nu ruim tien jaar samen. 
Het trio krijgt veel vraag van kerken voor de invulling van een complete 
eredienst, dus waar geen dominee of organist aan te pas komt. 

Lach en traan
Met een nieuw programma rondom het thema ‘geld’ voor kerkdien-
sten vertolkt de groep ‘de lach met de traan’. Tijdens de dienst volgen 
Jiddische en Hebreeuwse muziek, verhalen met een boodschap, ge-
dichten, witzen (grappen) met veel zelfspot elkaar op. Het trio nodigt 
ook het publiek uit mee te zingen. 
Johan Cnossen: ‘Gebruikelijk is dat de dominee aan het einde van de 
kerkdienst de zegen uitspreekt. Wij zingen de mensen de zegenbede 
‘shalom chaverim’ toe, vaak bij het verlaten van de kerk. De reacties 
zijn dan vaak enthousiast.’

10 jaar Samoosara
Samoosara vierde afgelopen jaar haar 10-jarige jubileum. De groep 
treedt veel op in kerkdiensten en culturele centra in Fryslân (en af 
en toe daarbuiten), stond 
op festivals als Peije dei, 
Tsjoch en Rottefalle Brûst 
en was een aantal keren te 
gast bij Omrop Fryslân (Op 
& Ut, Radio Froskepôle). 
In januari van dit jaar was 
Samoosara voor de vierde 
keer te gast in Noardewyn 
Live van Omrop Fryslân. 
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In eigen beheer bracht Samoosara in 2014 de eerste cd Mazzel & 
Broge uit. In 2016 dook de groep de Noorderzon studio van Sytse 
Broersma (De Kast) in voor opnames van het lied ‘Bern do rinst yn de 
sinne’. In 2019, 2020 en 2021 volgden de opnames van ‘In nije wrâld’, 
‘Ha do famke’, ‘t Is op in skimerjûn’, ‘Us dochter’, ‘It finster’, ‘Sykjend 
nei it lok’ en ‘Rûnom it kampfjoer’ in de studio van Jan Roorda. Van 
enkele nummers zijn videoclips gemaakt die in KlipKar van Omrop 
Fryslân zijn vertoond. 

Zegengebed
God, zegen onze ogen,
Opdat zij opengaan
en het goede zien in elk mens.
Zegen onze monden,
opdat zij woorden spreken
die goed doen en vrede brengen.

Zegen onze handen,
opdat zij zich uitstrekken 
naar de mens die naar ons toekomt

Zegen onze voeten,
opdat zij wegen van gerechtigheid
en van zorg om mensen gaan.

Zegen heel ons menselijk bestaan,
opdat er troost is voor de verdrietige,
hoop voor de wanhopige,
opdat bitterheid mag wijken voor mildheid,
wantrouwen vlucht voor vertrouwen.

Zegen allen die kwetsbaar zijn
en gewond tot in hun ziel,
opdat zij bescherming vinden en geheeld worden.

Zegen met uw liefde en licht ons allen
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen
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Gespreksgroep Op Donderdag

Dit winterseizoen komt de Gespreksgroep Op Donderdag weer bij 
elkaar. De eerste keer maken we een intuïtieve mandala (tekening 
en kleur in een cirkel). Dat kan iedereen, daar hoef je echt geen 
teken talent voor te hebben! Het maken geeft ontspanning en elk 
persoon geeft zijn eigen invulling en kleur hieraan. Het wordt dus 
een persoonlijke unieke mandala!

Bij de tweede bijeenkomst brengt een ieder naar voren welke 
persoon hem/haar heeft geïnspireerd. En waarom deze persoon 
belangrijk is (geweest) of je enorm aanspreekt.
Want soms maakt ‘Ien minske it ferskil’!

We komen 5 x in het winterseizoen bij elkaar op de volgende data:
27 oktober, 17 november, 19 januari  16 februari en 16 maart 2023.

Doe je ook mee? Je bent welkom! Geef je op bij: Sietske Ypenga.
Via de mail: ypengakeulen@gmail.com of telefoon 0518-235983

Crea Café

In het winterseizoen zijn weer de bijeenkomsten van het Crea Café.
Deze bijeenkomsten beginnen allemaal ’s middags om 14.00 uur in 
de Vermaning. 
De bijeenkomsten zijn op donderdag:
in 2022: 13 oktober, 10 november en 8 december.
in 2023: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, en 11 mei.

Collectes/Bloemen

Datum Collecte Extra collecte Bloemen
28 augustus  € 55,90  zr. S. Kuiken
4 september  € 39,90  zr. J. Bosma
11 september € 32, 50  br. J. Norg
18 september € 45,15 € 21,60  fam. Jorna
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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 12 oktober, 19.30 uur Kerkenraad

Donderdag 13 oktober, 14.00 uur Crea Café

Dinsdag 18 oktober, 14.00 uur Zusterkring

Donderdag 27 oktober, 14.00 uur Gespreksgroep Op Donderdag

Vooraankondiging:
Woensdag 23 november, 19.30 uur  Najaarsledenvergadering

Verjaardagen:

1 oktober 10 oktober
Br. J. Norg, 81 jaar Br. F. v.d. Tol, 79 jaar
Achlumerhof 52 Hopmans weg 4
8862 PW Harlingen 8872 NR Midlum
Tel: 0517-418 468 Tel: 0517-414 124

4 oktober 16 oktober
Zr. J. Jorna, 77 jaar Zr. M.Y. de Jong, 85 jaar
Babingaweg 15 Julianalaan 20
8861 TZ Harlingen 8872 NM Midlum
Tel: 0517-413 982  Tel: 0517-412 657

9 oktober
Br. R. v.d. Schoot, 79 jaar
Nieuwstraat 48
8861 TM Harlingen
Tel: 0517-413 017
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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.

Als je weet wat je zoekt, zijn de boodschappen 
overal om je heen te vinden.

Ram Dass
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Als je ervoor kiest het goede in anderen te zien, 
vind je uiteindelijk het goede in jezelf.



Preekdiensten van 2 oktober t/m 13 november 2022
Let op! Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud.

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

16 oktober ds. W.I. Beuker 
9.30 uur organist S. Akkerman

23 oktober ds. R. Yetsinga, Fryske tsjinst 
15.00 uur organist G.J. Elsinga

30 oktober ds. W.I. Beuker 
9.30 uur organist B. Dijkstra

6 november ds. W.I. Beuker 
9.30 uur organist G.J. Elsinga

13 november  muziekgroep Samoosara
9.30 uur 

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 44 van 2022. 
Kopij inleveren voor woensdag 26 oktober 2022.

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


