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Van de redactie

 November brengt veel dagen
 Met storm en regenvlagen.  Rie Cramer

De winterkleding wordt van zolder gehaald, de gordijnen gaan 
dicht, de kachel gaat branden, de bomen tonen prachtige herfst-
kleuren, de bladeren waaien als een gekleurde deken over de stra-
ten, de winterversiering verlicht de winkelstraten op bijzondere 
wijze, kortom november is een bijzondere maand!

Maar november is ook een maand om te vieren en te herdenken. 
Op 11 november is het feest van Sint Maarten, de legerman die 
Jezus wil volgen en daarom het leger verlaat. Hij wil geen mensen 
meer doden. Hij wordt een belangrijk man, die zelfs heilig wordt 
verklaard. In Fryslân zijn bijna 30 kerken aan hem gewijd, 11 novem-
ber is de sterfdag van Martinus en voor heiligen is dat een feestdag. 

Op 12 november is de nationale intocht van een andere heilige, 
St. Nicolaas en 13 november komt zijn schip in Harlingen aan. Op 
5 december vieren we zijn feest, maar eigenlijk is zijn verjaardag 6 
december. De avonds van 5 december werd de schoen opgezet en 
de volgende morgen was er iets in je schoen gedaan.

Op 1 november is het in de katholieke kerk Allerheiligen, meer dan 
100.000 heiligen worden tot het einde der tijden vereerd en her-
dacht en op 2 november is het Allerzielen, dan worden alle gestor-
ven gelovige zielen herdacht. 

In protestantse kerken worden op 20 november, eeuwigheidszon-
dag, de gestorvenen herdacht. Nabestaanden worden uitgenodigd 
vaak zijn mensen die lang niet in de kerk zijn geweest, verrast door de 
kracht van de oude woorden, de gezangen, de lichtjes en de stilte.

Op 2 november, de eerste woensdag van november, wordt de 
‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ gehouden. Op deze dag dankt de 
protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering God voor de ver-
kregen gewassen. Dit was vroeger een belangrijke dag voor boeren. 
Het is het begin van het winterseizoen, alle oogst moest binnen zijn 
en de koeien gingen weer op stal. De werkzaamheden binnenshuis 
begonnen. Vanouds heet november dan ook de slachtmaand. 
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Wat woorden kunnen…

Graag voegen wij doopsgezinden de daad bij het 
woord, ‘geen woorden maar daden’ maar ook 
woorden alleen al kunnen heel wat bewerkstel-
ligen…
Nu ik dit schrijf heeft het Verenigd Koninkrijk net 
een nieuwe premier, omdat alleen al de ramp-
zalige plannen van de vorige zoveel chaos en 
onzekerheid en leed hebben veroorzaakt dat ze 
vertrekken moest. Maar ook in ons eigen land; de 
scheldwoorden, verdachtmakingen en bedreigingen op de sociale me-
dia en inmiddels zelfs in het centrum van onze democratie, doen ertoe, 
schelden doet wél zeer, weten we inmiddels. 
Woorden doen ertoe, woorden kunnen een gevoelige snaar raken, 
woorden kunnen je maken of breken,

Laatst las ik in ‘Verhalen van levenskunst’ van Stephan de Jong een 
verhaal uit de Soefi traditie ‘Wat woorden kunnen…’
Een monnik beschouwde de goede woorden van het heilige Boek als 
een bron van genezing. Maar een nuchter en bot man vond die opvat-
ting maar onzin. ‘Denk je echt dat die woorden kunnen genezen?’ De 
monnik antwoordde met een voor hem ongewoon botte wedervraag: 
‘Wie ben jij eigenlijk, domme idioot, dat je zo’n stomme vraag stelt?’ De 
aangesprokene was beledigd en zei: ‘Hoe kan een monnik zo grof zijn?’ 
De monnik reageerde: ‘Als grove woorden u zo’n pijn kunnen doen, 
waarom twijfelt u dan aan de mogelijkheid dat er ook woorden zijn die 
genezen?’
Woorden doen ertoe, gelukkig ook in positieve zin!

De woorden van God, door de millennia heen gehoord en bevraagd en 
‘beworsteld’, beschreven, doorleefd en nageleefd of niet, hebben zeer 
grote invloed gehad.
En ook de woorden van Jezus maakten grote indruk op zijn tijdgeno-
ten en nog steeds. 
Wij doopsgezinden noemen onszelf graag Bergrede-christenen, men-
sen die de Bergrede als kern van Jezus’ leer en leven beschouwen…en 
naar die woorden ook willen leven. 
Onlangs was ik met een aantal collega’s op Fredeshiem om juist die 
Bergrede te bestuderen en om vandaaruit een dag te organiseren om 
de leer van Jezus en Zijn leven daarnaar te vieren: een ‘Dag van de 
vreugde van de Bergrede’, liefst elk jaar opnieuw op de 3e zondag voor 
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Pasen en volgend jaar is dat op 19 maart 2023). 
Omdat we Jezus’ leer en leven willen vieren, want Zijn woorden deden 
en doen ertoe. 
Jezus sprak met gezag, zijn woorden zetten aan het denken, zijn 
woorden zetten mensen in beweging, zijn woorden zetten mensen 
aan tot leven naar de 10 woorden van God, om daden bij Gods woord 
te voegen, daden van liefde en recht en vrede stichten. 
Laten we die woorden doorgeven met onze daden daarnaar geleefd, 
aan medemensen en de volgende generaties. De wereld heeft er meer 
dan ooit behoefte aan: aan woorden en daden van mildheid, barmhar-
tigheid, medemenselijkheid, aan daden die recht doen aan alle mensen 
in de marge, woorden en daden die verbinden, verwarmen, verzoenen 
en vrede stichten, in navolging van Jezus’ leer en leven, 
Het is zoals het oude lied dat we zongen op de Gemeentedag: ‘Ubi cari-
tas et amor, Deus ibi est’: waar zorgzaamheid en liefde is, daar is God!
En daar is Gods vrederijk altijd nabij. Wat een troost en hoopvol ver-
trouwen!

Ds. Wiske Beuker

naar een gedicht van Hans Bouma 
‘Wij leven van beloften’ uit: ‘Dus ik besta…’

God heeft ons Zijn woord gegeven
een land van licht en liefde leven
een aarde waar het vrede is.

Geroepen en ontrukt
geboren en getogen,
genoemd bij onze naam,

zijn wij op weg gegaan  
niet horig meer aan machten
die knechten en verachten,

gehoorzaam aan één God
die ons de ruimte geeft,
geloven, hopen, dromen wij.

Wij leven van beloften,
wij hongeren en dorsten
naar vrede wereldwijd.
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Van de kerkenraad

Broeders en zusters, bijgaand de uitnodiging voor een gezellige 
middag in onze vermaning op zaterdag 12 november aanstaande.
Komt u allen?

Namens de kerkenraad,
Ellen Eghuizen 
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Verslag diaconessen 

We kwamen samen bij Lineke in Franeker. Twee dames kwamen 
iets later door omstandigheden. We begonnen met een inleiding 
over het lichtjesfeest, wat uit de Hindoe traditie komt. Dan een klei-
ne meditatie over licht en liefde. De voorzitter had voor ieder een 
zakje met steentjes. Een Rozenkwarts voor Liefde. Een Bergkristal 
voor kracht. Een amethist voor Inzicht, wijsheid en spiritualiteit. 
Daarna gingen we over tot de orde van de dag.  De agenda werd 
afgewerkt, ieder deed verslag van wat zij gedaan had. En persoon-
lijke zaken werden gedeeld. Verder werd er een nieuwe datum 
afgesproken en een datum voor het maken van een Kerststukje.
Dat was het voor deze keer en om 12 uur gingen we weer huis-
waarts.

Muziekgroep Samoosara, 
Zondag 13 november om 9.30 uur

Als geld meer kapot maakt dan je lief is, dan wordt het ‘smoarch 
jild’ (smerig geld). Smoarch jild is één van de liederen die Samoosa-
ra zingt tijdens de dienst op zondagmorgen 23 november. 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 Jid-
disch, maar ook in het Fries om dichter bij de inhoud van de tekst te 
raken.

Gedachte

‘Geld is als mest; 
het is alleen goed 

als het wordt verspreid’
F. Bacon
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Duurzaam samen-leven

Informatieavond over duurzaam samen-leven. 
Donderdagavond 10 november a.s. is in de 
Doopsgezinde kerk van Joure (Midstraat 70) 
een informatie- en gespreksavond over duurzaamheid. 
       Door deskundigen van ‘Tûk wenjen’ wordt informatie gegeven
           over duurzaam leven. Ook worden er praktische tips gegeven 
            om te kunnen besparen op uitgaven voor gas, water en licht. 
                     Er is ook ruimte om vragen te stellen en met elkaar in 
                     gesprek te gaan. Een duurzaam leven is goed voor het 
                     milieu en – gezien de hoge kosten 
 voor energie – óók goed voor onze 
 eigen portemonnee! Deze avond 
 wordt georganiseerd door de 
 oecumenische werkgroep 
 ‘Duurzaam samen-leven’. 

Bijzondere kerkdienst op 6 november 

Bij deze wordt u uitgenodigd tot het meevieren van de aanstaande 
bijzondere kerkdienst, welke zal worden gehouden op zondag  
6 november in de Grote kerk, Kerkepad 3, 8861 ES Harlingen.

Aanvang van de dienst: 10 uur
Voorganger: Ds. T.G. van der Linde
Muzikale medewerking wordt verleend door: “Spirit of Joy”

Wie zelf een muziekinstrument heeft, kan dit meenemen. Ook zijn 
er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we 
allemaal mee kunnen doen.

Met vriendelijke groet, namens de commissie bijzondere 
kerkdiensten Harlingen-Franeker en omstreken
Adeline Jukema, Eilanswei 15, 8854 AW Oosterbierum
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Samen zingen in Sneek op 27 november

Zondag 27 november: Samen Advents/Kerst liederen zingen.
Van 15.00 - 16.30 uur in de vermaning van Sneek, Singel 28.
Opgave gewenst: corpietie@gmail.com of 06 485 285 19.
entree vrij, bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Samen zingen in Sneek?
Gevoel van nostalgie
Vrijuit kerstliederen meezingen?
Heerlijke akoestiek?
Van harte welkom om onder pianobegeleiding van Bob Pruiksma de 
sfeer van december alvast te proeven.

Tripel orgelconcert, zondag 1e Advent 

Op zondag 27 november er �s avonds een 
bijzonder concert, georganiseerd door 
de Werkgemeenschap van Kerken, waar-
bij de tocht langs drie orgels voert: 
De Haven met organist Sjouke Bruining, 
de Grote Kerk met organist Eeuwe Zijlstra, 
en de St. Michaëlkerk met organist  
Gerrit de Vries. De concertdelen duren 
elk 20 minuten. De bezoekers starten 
in de Michaëlskerk, aanvang 19.30 uur. 
Daarna volgt de Grote Kerk, aanvang 
20.00 uur en tenslotte De Haven, aan-
vang 20.30 uur. We eindigen in de warm-
te, voor de eerste twee kerken graag 
warm kleden! De entree is gratis. In De 
Haven wordt bij de uitgang een schaal-
collecte gehouden ter bestrijding van de 
onkosten. 
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Sint Maarten
11 november is de sterfdag en daarom 
ook de feestdag van Sint Maarten

Lied 744
Sint Maarten, strijdbaar man
en wijs in’t ware weten,
zo hoog te paard gezeten,
heeft liefde uitgemeten
als edelman

Sint Maarten, strijdbaar man
in alle eenvoud levend,
zichzelf in goedheid gevend,
naar recht en waarheid strevend
als dienstbaar man.

Sint Maarten, strijdbaar man
gehoorzaam en bewogen,
vervuld van mededogen,
zichzelf niet verhogend
als eerbaar man.

Sint Maarten, strijdbaar man
genezer en bezweerder
en liefdevol beheerder
van wat het woord hem leerde:
gelovig man.

Sint Maarten, strijdbaar man
in waken en in dromen
had hij een stem vernomen
dat ’t rijk van God zou komen:
goedheiligman!

Tekst: Wim Pendrecht, melodie Jan Jansen
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Jaarvergadering van de digitale zusterkring Jobeel

De jaarvergadering van Jobeel, die vorig jaar in Harlingen was, was 
nu op zaterdag 9 oktober in de vermaning in Giethoorn. Jobeel is 
de digitale doperse zusterkring, voor leden, vrienden en belang-
stellenden. Er zijn alleen digitale leden, die € 9.00 per jaar betalen. 
Jobeel maakt gebruik van e-mail en een website. Vijf keer per jaar 
verschijnt het Vonkeltje, een informatief digitaal blad met bijdra-
gen van diverse zusters, dat wordt samengesteld door Afke Bruin. 
Ook laat Jobeel elk jaar een liturgie voor advent maken die zuster-
kringen kunnen gebruiken. Dit jaar wordt deze samengesteld door 
Jantien Huisman. 

Volgend jaar bestaat de digitale zusterkring 20 jaar. 
Na de vergadering o.l.v. de voorzitter Anneloes Visman van Texel 
was er een lunch. Daarna zijn we door de predikant Gerke van Hiele 
rond geleid door de vermaning. Deze dateert uit 1871 en is net 
helemaal gerestaureerd en bij de tijd gebracht. Veel toeristen be-
zoeken de vermaning, ze worden welkom geheten in diverse talen. 
Ook worden ze wakker geschud door vragen op de wand, zoals: 
Wat sterkt jou? Wie heb je lief? Wat geloof jij? Wat hoop je? Wie is 
jouw bondgenoot? Er is een leerkamer waar de geborduurde spreuk 
‘Denkt vriendelijk� aan de wand hangt. Het is meer dan alleen een 
oude vermaning bekijken, het is een prachtige uitnodigende verma-
ning voor breed publiek geworden! 

Sietske Ypenga

Wat geweldig,
Dat niemand
ook maar één
moment hoeft
te wachten met
het verbeteren
van de wereld.
 

Lineke Ammerlaan vond deze mooie spreuk van Anne Frank 
en stuurde deze naar De Nieuwe Pastorale.
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Gespreksgroep op Donderdag

De Gespreksgroep Op Donderdag heeft donderdag 27 oktober intuïtieve mandala’s gemaakt en gekleurd. Ondertussen hadden 
we gesprekken. 17 November is de volgende bijeenkomst, dan praten we over wat ons aangeraakt heeft, plotseling een ander 
inzicht heeft gegeven, een liedtekst of een gedicht die aankwam, kortom iets wat voor jezelf een verschil heeft gemaakt.



13 

Gespreksgroep op Donderdag

De Gespreksgroep Op Donderdag heeft donderdag 27 oktober intuïtieve mandala’s gemaakt en gekleurd. Ondertussen hadden 
we gesprekken. 17 November is de volgende bijeenkomst, dan praten we over wat ons aangeraakt heeft, plotseling een ander 
inzicht heeft gegeven, een liedtekst of een gedicht die aankwam, kortom iets wat voor jezelf een verschil heeft gemaakt.



14 

Op zoek naar een Zwitserse doper in Harlingen
Tweede deel, door Lydia Penner, Den Haag

Het onderzoek
Onder de 21 Zwitserse dopers die in 1711 in Harlingen afgezet wer-
den, hoorden ook Ulrich Schürch (Schur) en Barbara Grundbacher 
met hun vier kinderen, en de weduwe Margret Schürch, zijn zuster, 
met haar dochter van 20 jaar. Hun komst wordt gemeld in docu-
menten uit de Inventaris van J.G. de Hoop Scheffer, ondergebracht 
in het Stadsarchief Amsterdam. Een gedeelte van de documenten 
over de overkomst van de Zwitsers is opgenomen in Documents of 
Brotherly Love Vol. II, een uitgave van Amerikaanse mennonieten 
en amish. In document 565 A1216 (DBL 2:1260-1261) staan Ulrich 
Schürch en Margret Schürch in een lijst van het geld dat zes volwas-
senen toekomt die naar Harlingen vertrokken zijn. Vol goede moed 
ging ik in Leeuwarden snuffelen in de archieven van de Doopsge-
zinde Gemeente Harlingen. Ik vond er slechts twee vermeldingen 
van Zwitserse geloofsgenoten in algemene zin. Er was niets over 
een Schürch in het Stadsarchief van Harlingen, ondergebracht in het 
Gemeentemuseum Hannemahuis, waar een medewerker voor mij 
ging zoeken naar deze naam en variaties daarvan.
Dit is te verklaren uit het feit dat deze groep Zwitsers algauw naar 
Gorredijk overgebracht werd. Dit blijkt uit andere documenten in het 
Stadsarchief Amsterdam. Na een winter in dit veengebied, geven 
ze aan Egbert Harings door dat zij het daar niet kunnen vinden. De 
lucht daar is slecht voor hun gezondheid, het water is zuur, en zij 
krijgen bovendien geen geestelijke kracht uit de vermaningen in de 
doopsgezinde kerk daar (aan de Langewal), daar zij de talen niet 
begrijpen. Harings schrijft de Commissie daarover op 19 april 1712. Zij 
willen naar de Palts.
Na advies te hebben ingewonnen bij leiders uit de Palts in een brief-
wisseling, die een overkomst afraden omdat het daar al te vol is, 
besluit de Commissie om deze mensen in Nederland te blijven op-
vangen. Daar de huur van hun huizen in Gorredijk op 12 mei afloopt, 
biedt Harings aan dat de Zwitserse dopers bij hen in Harlingen 
ondergebracht kunnen worden totdat plaatsen voor hen geregeld 
zijn. Hans Douwes, oudste uit Leeuwarden, komt naar Harlingen 
om deze mensen te proberen te overtuigen dat het beter voor hen 
is in Nederland te blijven. In Nederland zullen zij met genegenheid 
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verzorgd worden. Na wat aarzelingen besluiten zij bij deze gastvrije 
vrienden in Nederland te blijven. Zij kunnen aangeven waar zij het 
liefst willen wonen. Hun voorkeur gaat uit naar Overijssel.
Vier mensen blijven achter in Harlingen, een alleenstaande vrouw 
en een weduwe met twee kinderen, maar de anderen vertrekken 
na een week of twee naar Kampen, waar de gemeente daar hen 
ontvangt. Daar gaat Steven Abraham Cramer uit Deventer, die een 
grote rol had in de plaatsing van de Zwitserse broeders en zusters, 
op zoek naar plaatsen voor hen. Ulrich Schürch en Barbara Grund-
bacher, die inmiddels een vijfde kind hebben, krijgen in de zomer 
van 1712 een kleine boerderij op de Sonnenberg in Mastenbroek, de 
polder bij Kampen. Margret Schürch en haar dochter krijgen onder-
dak bij de weduwe Magdalena Gijselaar in Brunnepe bij Kampen, 
waar zij tot volle tevredenheid wonen. Magdalena en de Schürch 
familie voeren samen op het Emmentaler schip uit Bazel. Verder is 
er geen spoor van deze familie in de archieven die ik raadpleegde 
in Kampen en in Amsterdam. 

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

Dienst beleidscommissie

Onderstaand de verhalen die de zondagschooljeugd verwerkt 
heeft tijdens de dienst op zondag 30 oktober jl. 
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Gedenken van overledenen, vroeger en nu 

In de katholieke kerk wordt op ‘Allerzielen’, 2 november de overle-
denen herdacht. Protestanten gedenken de dierbare overledenen 
meestal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag 
wordt ook wel Eenheidszondag, Eeuwigheidszondag, Gedachtenis-
zondag of Zondag van de Voleinding genoemd. Dit jaar is die datum 
zondag 20 november. De adventstijd begint een week later, de zon-
dag erop op 27 november 2022.

Onze broeder Martien Kracht uit Alkmaar stuur ons een bijdrage van 
vroegere tijden.

“Levend begraven Anneken van den Hove”
De Brusselse dienstmaagd Anneken van den Hove heeft de twijfelach-
tige eer de laatste ‘ketter’ te zijn, die in de Spaanse Nederlanden ter 
dood werden gebracht. De veertigjarige vrouw werd levend begra-
ven. Zij werd tot deze straf veroordeeld nadat bij de Brusselse inquisi-
tie een melding was binnen gekomen dat de rijke gezusters Anna en 
Catharina Rampaert en hun dienstmeisje Anneken het niet al te nauw 
zouden nemen met het katholieke geloof. 
In de gevangenis zeiden beide zusters van niets te weten en werden 
vrij gelaten. Anneken weigerde haar HEER echter te verloochenen en 
volhardde in haar DOOPSGEZINDE geloof.
‘Indien iemand door vrees vervoert, tegen sijn gemoed al weer het 
schoon met waerheit te spreeken quam te liegen, dat groot quadt stond 
niet de menschen, maar Gode toe te wreecken’, voegde zij haar rech-
ters van de fanatieke Jezuïtenorde toe.
Omdat de nieuwe landvoogd aartshertog Albert van Oostenrijk -om 
zich te bewijzen- had verordonneert de ‘plakkaten’ tegen de ketenrij 
strikt toe te passen, was er voor Anneken geen pardon.
Toen het zand op de hei tussen Brussel en Leuven tot haar nek was 
gevorderd, vroegen de Jezuïten nog éénmaal of zij zich had bedacht 
en zo genade kon krijgen.
‘Die hier het leven soest te behouden sal ’t namaels verliesen’, ant-
woordde de dienstmeid onverschrokken. Nadat ook de beul haar 
hoofd had bedolven en het zand aangestampt had, hoorde men haar 
nog erbarmelijk roepen tot grote ontsteltenis van de omstanders.
De wrede executie veroorzaakte zoveel verontwaardiging in binnen- 
en buitenland dat het ook meteen de laatste was. De arme Anneken 
van den Hove werd voor de protestanten een martelares.
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Door Jelna Bosma werd deze passende tekst voor eeuwigheids-
zondag toegestuurd: Kan ik iets voor je doen? van De Dijk

Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn
In dit wrange seizoen
Met zijn kruipend venijn

Kan ik iets voor je zijn
Met een blik een gebaar
Met een arm om je heen
Of een hand uit je haar

Kan ik iets voor je zijn
In je grote gemis
Omdat wie je zo liefhad
Er nu niet meer is?

Kan ik iets voor je doen?
Met een blik met een woord
Dat doet denken aan toen
Dat je even weer voort?
Is er iets wat je wilt
Wat je stilte verstoort
In het kaal en het kil
Wat je graag van me hoort
 
Is er iets wat ik doen kan
Wat je helpt in de pijn?
Wat iets voor je betekent
Wil ik graag voor je zijn

Kan ik iets voor je doen?
Misschien een lied een gedicht
Dat je wanhoop benoemt
En je last iets verlicht?
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“Meniste slokky”

In “De nije Bildtse Post” (21 september 2022) stond een artikel 
over het leesgezelschap van “Ouwe-Syl” dat waarschijnlijk in 1792 
gebruikt werd als dekmantel voor revolutionaire vergaderingen. 
Nieuwkomers op Ouwe-Syl werden als lid gevraagd, vooral wan-
neer ze goed waren opgeleid. Zo werd het gezelschap een soort 
“inburgeringsmachine” voor mannen met bij uitstek mobiele 
beroepen, zoals onderwijzers en (op Ouwe-Syl: doopsgezinde) 
dominees.

“Gement vande dick”
Al in 1605 noemde Dirck Jansz in zijn dagboek een “vergadynge van 
de gement vande dick” – bijna zeker een voorloper van de doops-
gezinde gemeente Ouwe Syl. Die kon omstreeks 1800 geen eigen 
dominee betalen. Tot 1812 deed de “leraar” van Hallum Ouwe Syl 
erbij. Toen kreeg de Groninger Roel(o)f Schuiling hier een aanstel-
ling en vanaf 1819 ook in Hallum. Het was geen vetpot. Schuiling 
woonde in 1831 met zijn vrouw en zeven kinderen in een éénkamer-
woning onder één dak met de kerk. Desondanks burgerde Schui-
ling voortreffelijk in. 
Hij werd in 1812 lid van de leesclub die de naam droeg: “Ledige 
Uren” (!).

Doopsgezind Friesland leek in die tijd, om met historicus Cor Trom-
petter (2007) te spreken, nog “één grote familie”. Er waren ook 
veel contacten met doopsgezinden in de Groninger Veenkoloniën.
Schuiling groeide op in Kalwijk (“Kalkwiek”), een buurtje achter 
Hoogezand en was tot predikant opgeleid door de “leraar” in Sap-
pemeer. 
Een vooraanstaande Kalkwiekster in Schuilings tijd was de doopge-
zinde molenaar Uko Reinders. 
Zijn dochter Anjenette trouwde in 1854 met de in Sneek geboren 
Steven Joustra, die toen een boekwinkel in Hoogezand dreef. 
Ze verhuisden in 1860 naar Sneek, waar Joustra een wijn handel 
begon. Toen Joustra in 1865 overleed, zette zijn weduwe deze zaak 
voort onder de naam Weduwe S.Joustra & Zn.. Vanaf 1917 adver-
teerde de firma met zelfgemaakte “berenburg jenever”. Dit inmid-
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dels traditionele “meniste slokky” is, als de schrijver van het artikel 
goed is ingelicht, nog altijd in trek bij de leesclub “Ledige Uren”. 

Nog generaties lang zijn nieuwe onderwijzers en dominees op Ouwe 
Syl gastvrij opgenomen in het leesgezelschap. “Ledige Uren” bestaat 
nog en ook de dorpsschool, maar Schuilings doopsgezinde gemeente 
verdween in 1996. 

Het verhaal van het leesgezelschap kreeg in 2017 een verrassend staar-
tje. De voetbalclub VV Ouwe-Syl verlootte toen een huis in het dorp. 
Winnares werd Sanne Verhoef uit Arnhem, die zich er al snel thuis 
voelde. Ze werd alleen geen lid van “Ledige Uren”, want het leesgezel-
schap laat nog steeds uitsluitend mannen toe !

 Artikel verkort en bewerkt door H.C. de Haan.

Iemand om aan te vertellen wat niet van belang is

Het regent en niemand om aan te vertellen
hoe nat ik ben. Het regent en niemand
om aan te vertellen dat mijn nieuwe schoenen
nu al lek zijn. Jac, ik ben in een plas gestapt
en mijn schoenen zijn lek, ik ben nat, door en door.
Jac, en jij?

Hoe hard het regent?
Het regent heel hard. Heel erg hard.
Harder dan ooit.

Judith Herzberg
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Collectes/Bloemen

Datum Collecte Extra collecte Bloemen
25 september € 60,80  zr. Coby Prins Ruardi
2 oktober € 137,70 (Broederschapsdag)  zr. Martsje de Jong
9 oktober  € 43,70  zr. I. Kroon de Jong
16 oktober  € 44,85 € 20,00 br. S. de Jong
23 oktober  € 66,20  zr. Zus de Vries

Verjaardagen:

7 november:
Zr. G. Norg, 82 jaar
Achlumerhof 52
8862 PW Harlingen
Tel: 0517-418 468

9 november:
Zr. T. Oosterbaan, 87 jaar
De Batting, afdeling Mast
Achlumerdijk 2
Geen telefoon. 

18 november:
Zr. S.H. Huyser-Breidenbach, 79 jaar
Seringenhof 14
1741 WE Schagen
Geen telefoon
 

Spreuk:
‘Ik ben leven, dat leven wil, 

te midden van leven, dat leven wil’.
Credo van Albert Schweitzer
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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.

Zondag 6 november, 10.00 uur Bijzondere kerkdienst 
 in de Grote Kerk

Donderdag 10 november, 14.00 uur Crea Café

Donderdag 10 november, ???? uur Informatieavond over 
 duurzaam samen-leven in 
 Doopsgezinde kerk in Joure

Zondag 13 november, 10.30 uur Samoosara

Dinsdag 15 november, 14.30 uur zusterkring

Woensdag 16 november, 19.30 uur kerkenraadsvergadering

Donderdag 17 november, 14.00 uur  Gespreksgroep Op Donderdag

Woensdag 23 november, 19.30 uur najaars ledenvergadering

Zondag 27 november, 15.00 uur Samen Advents- en Kerst-
 liederen zingen in de 
 vermaning van Sneek

Zondag 27 november, 19.30 uur Tripel orgelconcert, start
 st. Michaëlkerk

Spreuk:
We moeten steeds weer beseffen 
en gewoon aanvaarden dat ieder 
een weg volgt die bij hem past.
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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

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.

Gedichtje
Hij schreef een kleine gedichtje,

het had niet veel om handen,
maar het had iets van een lichtje,

dat in het donker brandde.

Toon Hermans
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Wie altijd wint, blijft dom.
Want iedereen leert van zijn mislukkingen.



Preekdiensten van 6 november t/m 11 december 2022
Let op! Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud.

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

13 november  muziekgroep Samoosara
9.30 uur 

20 november  ds. W.I. Beuker, Einde van het kerkelijk jaar
9.30 uur organist B.Dijkstra

27 november ds.W.I. Beuker, 1e advent
9.30 uur organist G.J. Elsinga

4 december ds. C. Visser, 2e advent
9.30 uur organist B. Dijkstra

11 december ds. W.I. Beuker, 3e advent
9.30 uur organist B. Dijkstra

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 48 van 2022. 
Kopij inleveren voor woensdag 23 november 2022.

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


