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Van de redactie

December wintermaand
December brengt ons na elkaar

Sint Nicolaas, Kerstmis en Oud jaar.
Rie Cramer

De laatste maand van het kalender jaar brengt altijd veel drukte.

Eerst het feest van Sint Nicolaas. De meeste mensen zullen de ge-
schiedenis van deze heilige niet meer kennen. Het is nu een familie-
feest geworden waarbij je pakjes gegeven worden. Misschien wel 
met een gedicht, die je soms de gek een beetje aansteekt! Bij som-
mige families worden hele surprises gemaakt. Weer anderen slaan 
Sinterklaas over en vieren de Kerst met cadeau’s en lekker eten.
Sint Nicolaas, oftewel Nicolaas van Bari of Nicolaas van Myra leefde 
van ca 270-342. Hij durfde moedig voor zijn geloof uit te komen en 
was goedgevig. In het Oosten wordt de heilige meer vereerd dan 
hier. Hier is het de man van de cadeautjes geworden.

De adventsweken zijn begonnen op zondag 27 november. Het 
woord advent, komt van het Latijnse ‘adventus’ wat ‘de komende’ 
betekent, ‘God komt naar ons toe’. I

En op 25 en 26 december vieren we het kerstfeest. Ook al wordt dit 
feest vaak met veel uitbundig licht en lekker eten en drinken gevierd, 
de kerstboodschap blijft:

Kerstboodschap
Midden in de onrust van het leven,
midden in de kou van ons bestaan,
komt een kind ons vrede en warmte geven,
komt een Man, die met ons mee wil gaan,
komt een hand, die wonden kan genezen,
komt een licht op onze donk’re baan
komt een stem: Ik wil je Vader wezen,
midden in de kou van je bestaan.
Jelly Waal
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‘Vrouwen, Leven, Vrijheid’,

het is de strijdkreet van de protestbeweging in 
Iran, overgenomen sinds op 16 september Mah-
sa Amini haar arrestatie niet overleefde. Haar 
hoofddoek zat niet volgens de religieuze regels 
en dat heeft ze met de dood bekocht. Kennelijk 
zijn regels belangrijker dan vrouwen, belangrij-
ker dan het leven en vrijheid. ‘Vrouwen, leven, 
vrijheid’ De leus is al ouder en schijnt een Koer-
dische verzetskreet te zijn, die hadden het al in 
de gaten: zonder vrouwen geen leven, zonder vrouwen heb je niks, 
kun je niks, en zonder rechten zonder vrijheid heb je geen leven. 
Geef een man wat geld en hij koopt WK kaartjes, geef een vrouw 
wat geld en zij zorgt voor haar gezin, haar omgeving. Dat is mis-
schien wat kort door de bocht, maar veel hulporganisaties werken 
wel vanuit die gedachte. Het oecumenisch leesrooster leest deze 
adventstijd uit Matteüs en dat evangelie begint met het geslachts-
register van Jezus, de komaf van Jezus… 
Van wie was Jezus er één ? Droge kost, die lange Joodse geschie-
denis door, helemaal terug naar de aartsvader der volken Vader 
Abraham, die bij dat vaderschap wel een handje geholpen moest 
worden. Vanzelf ging het veelal niet. Vaak leek de geschiedenis van 
Gods volk dood te lopen, maar dan was God daar en greep in, en op 
de cruciale momenten meestal met behulp van een vrouw, die met 
vindingrijkheid de kant van God en het leven koos en zo nieuw leven 
gaf en het volk weer toekomst bood. En deze vrouwen worden 
genoemd in het geslachtsregister van Jezus. Allemaal voormoeders 
van Jezus dus: Tamar, Rachab, Batseba, Ruth en Maria. Eigenlijk 
best een wonderlijk ploegje, niet de meest voor de hand liggende 
vrouwen, niet de meest respectabele: Tamar een tegengewerkte 
kinderloze weduwe, Rachab een hoer uit Jericho, Ruth een buiten-
landse, Batseba een buurvrouw en Maria een maagdekijntje nog. 
Deze adventstijd en Kerst staan we stil bij deze vrouwen, die niet 
klakkeloos naar mensenregels leefden, maar naar Gods liefde 
en toekomst zochten, vrouwen die voor leven zorgden, leven in 
de brouwerij soms, maar leven en toekomst in vrijheid en vrede. 
Vrouwen die in kille, donkere tijden de weg bereiden voor het Licht 
voor de wereld, de Vredevorst! Daar mogen ook wij op hopen, een 
warme kerst en een nieuw jaar dat respect brengt, mildheid en 
recht, en echte vrede! 
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Het lied van Maria een gedicht van Hans Bouma

God wil bij de mensen wonen,
Hij vraagt om onderdak,
wie stelt zich voor Hem open,
wie geeft aan Hem zijn hart?
Waar is het huis op aarde
dat Hem een welkom roept,
wie is voor God de Vader
de mens naar wie Hij zoekt?

Een vrouw neemt Hem ter harte,
Maria is haar naam,
haar God is haar te machtig,
zij biedt haar leven aan.

Zij huivert van ontroering,
geluk valt in haar schoot,
God kiest haar tot de moeder
van zijn geliefde Zoon.

Maria zingt haar loflied,
God voelt zich thuis bij haar,
wie is Hij dat Hij omziet
naar haar geringe staat?
Hij is de God der armen,
voor wie Hem roept in nood,
Hij is de mens barmhartig
die gewoonweg op Hem hoopt 

Ds. Wiske Beuker
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Van de kerkenraad

Wat gaat de tijd toch snel, we hebben zondag de 20 november 
eeuwigheidszondag gevierd, de afsluiting van het kerkelijk jaar. Het 
einde van 2022 komt ook met rasse schreden dichterbij.
We hadden een gezellig middag op 12 november. Flora Visser hield 
een mooi verhaal over Menno Simons en zijn volgelingen, de reis 
die zij aflegden en met hen het oergraan. Als attentie kreeg ieder-
een het boekje ‘Van oergraan tot mennobrood’ mee en een zakje 
van het zaad Turkey Red Wheat beschikbaar gesteld door Doeke 
Odinga, die het dit jaar ook gezaaid heeft. Dat er maar een mooie 
oogst van mag komen. Degenen die nog niet een boekje hebben 
ontvangen krijgen dat alsnog. Daar wordt aan gewerkt. Wat een 
fijne dienst verzorgde de groep Samoosara, ik was blij verrast. 

Voor de kerkenraadsvergadering op 17 november jl. was een af-
vaardiging van de diaconessen uitgenodigd. We hebben het gehad 
over de toegenomen armoede in ons land en of we niets over het 
hoofd zien: komt het in onze gemeente voor dan moeten we daar 
natuurlijk wat mee. 
We bedachten ook een plannetje voor een contactmoment in de 
aanloop naar kerst. Dat merkt u dus nog. 
Op de kerkenraadsvergadering hebben we verder de najaarsleden-
vergadering voor besproken. Het was nog even spannend of we 
een gastspreker voor deze avond konden krijgen maar dat is gelukt 
en dat zult u inmiddels gemerkt hebben.

Op de valreep (het bruikleencontract loopt af) heeft de eigenares-
se van de vleugel een andere plek ervoor gevonden. Vanaf begin 
december zal deze dus niet meer in de kerkzaal staan.

In principe vergadert de kerkenraad niet in december. Mocht u 
toch iets te melden of te vragen hebben dan horen we dat graag.

Met zusterlijke groet,
Ellen Eghuizen 

Geweldloos samenleven begint met het 
bespreekbaar maken van een onenigheid of problemen.

Annelies Klinefetter
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Zusterkring middag 27 September 2022

Dit was de eerste bijeenkomst, er waren ook maar zes zusters aan-
wezig, velen waren afwezig vanwege ziekenhuis afspraken, en  
zr. Jenny lag zelfs in het ziekenhuis. Maar de zusters die er wel 
waren werden hartelijk welkom geheten, deze middag was even 
gezellig bijpraten over de zomer die we gehad hadden, en dat we 
koffie gedronken hadden in de poffertjes kraam. We opende de 
middag met het zingen van het bounsliet, en hierna het wijdings-
woord van de Herfst want die was inmiddels ingetreden.
Donkere wolken pakken zich samen.
Een regen bui klettert tegen de ramen.
De zomer verdwenen, en een nieuw seizoen verschenen.
Een gure tijd en je ziet het aan de bomen, alle bladeren,
verkleuren bomen worden kaler en kaler, herfst, winter,
lente en zomer komen en gaan.

Hierna gezongen, wil je wel geloven. 
En na de thee was er nog een verhaal, ook dit ging over de herfst.

Als de Herfst begint
De droge bladeren knisperen onder mijn voeten, terwijl ik snel In 
het park loop. Al die geuren de platanen, beuken, sparren en nog 
vele andere bomen. Ik ril en doe mijn rits omhoog, en mijn sjaal wat 
verder om mijn nek. Tussen de bomen even stilstaan, daar waar de 
zon niet door de bebladerde boomkruinen heen kan schijnen. De 
zo ontluikende bomen zijn onherkenbaar veranderd in een zee van 
geel, rode en bruine bomen. 
Ze beginnen zelfs al kaal te worden. Het bewijs daarvan ligt aan de 
voeten, nog even en ze zullen helemaal geen blad meer hebben. Ik 
schrik op uit mijn mijmeringen als de eenden hard kwakend verder-
op in de vijver zwemmen, en gevoerd worden door een oud 
dametje die een zak met oud brood had meegenomen, ze maakt er 
kleine stukjes van en de eenden slobberen het heerlijk naar binnen. 
Ik denk aan de berk, die ik eerder aanraakte, zo teer en kwetsbaar, 
zijn bast verliest, ik besluit mijn weg te vervolgen, hoewel ik liever 
hier blijf en de herfst in mij opsnuif. 

Zr. Nellie Beuker
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Verslag zusterkringmiddag 18 oktober 2022

Nelly opende deze bijeenkomst. Iedereen werd welkom geheten. 
In het bijzonder Anneke Visser en haar broer. Zij zullen ons deze 
middag vertellen over oude winkels in Harlingen. Afwezig zijn: Zrs. 
Anneke Rinsma en Els van der Boom. Een verhuisbericht kwam van 
zr. De Vries-Aukema. Een deel van Almenum wordt afgebroken 
waardoor zij intern gaat verhuizen van huisnummer 813 naar 744. 
Na deze mededelingen heb ik het wijdingswoord gehouden. Eerst 
zongen we lied 1013: als alle mensen vogels dromen….
Daarna kwam een verhaal over personen in een bus. Zij waren op 
weg naar een land van geluk en vrede. Onderweg pikten ze enkele 
mensen op, waarvan één onderweg was naar een land waar het 
goed was om te wonen. Geen ruzie, rellen, oorlog of geweld. Een 
vrouw reed mee. Zij kwam uit een land waar ze niet meetelde, 
waar niemand van haar hield en niemand had naar haar geluisterd.
Verderop liep een meisje. Klein en mager uit een land waar honger 
en armoe was. Zij had nog nooit een volle maag gehad, of een bed 
om in te slapen.
Onderweg gebeurde van alles, maar alle mensen hielpen elkaar.
Op een gegeven moment zei iemand: “het lijkt wel of we al in het 
land van vrede en geluk zijn. Waar zijn we dan de grens dan overge-
gaan”? 
“Toen we samen lachten, luisterden en zongen, toen waren we er, 
want uiteindelijk het land van geluk en vrede maken we zélf”.
Hierna zongen we nog lied 1014: Geef vrede door van hand tot 
hand….
Na het lied heeft Nelly de notulen van de vorige bijeenkomst voor-
gelezen en volgde een theepauze.
Hierna hoorden en zagen we beelden van winkels van vroeger in 
Harlingen, samen met Anneke Visser en haar broer.
Het werd een hele gezellige middag, ook omdat enkelen van ons 
deze oude winkels herkenden. Na alle verhalen was er tijd voor 
thee. Hierna kwamen bij ons nog vele herinneringen boven.
Ons slotlied was lied 1010: Geef vrede, Heer, geef vrede.
Op de volgende bijeenkomst doet zr. Hilda Yntema een opening.
Hierna ging ieder naar huis. Wel thuis iedereen!!

Lineke Ammerlaan



9 

“Festival of Lessons and Carols” 
in de Grote Kerk Harlingen

Zondag 18 december 2022, de 4de zondag van Advent, wordt om 
acht uur ‘s avonds het traditionele Festival of Lessons and Carols 
gehouden. Wegens energiecontracten en gestegen energieprijzen, 
deze keer bij uitzondering in de Grote Kerk in Harlingen. 
Het is de drieëndertigste keer dat in Harlingen een Festival of Les-
sons and Carols wordt georganiseerd.
Het Festival of Lessons and Carols is een oude, Engelse traditie. 
De oorspronkelijke bedenker stond een laagdrempelige dienst 
voor ogen, bestaande uit oude en nieuwe kerstliederen, de Carols, 
afgewisseld met korte lezingen uit het oude en nieuwe testament, 
de Lessons. Het ‘verhaal’ van de negen Lessons en Carols volgt de 
Bijbelse lijn van de val van de mensheid in het paradijs, via de pro-
fetische beloften van de Messias tot aan de geboorte van Christus. 
Dit verhaal wordt verteld in negen korte Bijbellezingen uit Genesis, 
de Profeten en de Evangeliën, afgewisseld met kerstliederen, ge-
zangen en andere koormuziek.
Het allereerste Festival of Lessons and Carols werd in 1918, ruim 
100 jaar geleden, voor het eerst gehouden in Cambridge. Daarmee 
werd een traditie geboren: vanuit Cambridge verspreidde het Fes-
tival of Lessons and Carols zich over heel de wereld. Ook in Neder-
land is op veel plaatsen het Festival een opmaat geworden naar 
kerstmis. 
Het Festival of Lessons and Carols in de Grote Kerk wordt gezon-
gen door de Cantorij van de Grote Kerk onder leiding van Trudy 
Baard-van ’t Zand. Verdere muzikale medewerking wordt verleend 
door het fluitensemble o.l.v. Gonny Roelofsen, Marianne Goe-
dendorp op de vleugel en Annely Baard op viool. Het orgel wordt 
bespeeld door Gerrit de Vries. 
Naast het zingen van Carols is er ruimschoots gelegenheid tot sa-
menzang van bekende liederen. 
De lezingen worden gelezen door de voorgangers van de verschil-
lende kerken in Harlingen. De dienst valt onder auspiciën van de 
Werkgemeenschap van Kerken. 
De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding 
van de onkosten. 
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Mennonietenborscht 
Voor de winter eens een ander recept dan snert: 
Oekraïnsche rode bieten soep

Oekraïners beschouwen het eten van borscht niet als iets van-
zelfsprekends. Het ritueel en de mystiek maken dat het eten van 
borscht net zo vreugdevol is als het drinken van een glas wijn! Zij 
staan erop dat zij de scheppers van deze soepen genoemd worden. 
Elke dag staat bij hun de borscht op het vuur. Borscht was ook erg 
populair bij trouwerijen van de Oekraïnsche Mennonieten. Er werd 
dan gekookt voor meer dan 100 gasten.

Nodig:
1-2 mergpijpen
1 schenkel
1 ui
1-2 tenen knoflook
2-3 middelgrote bieten
3 middelgrote aardappels
1 eetlepel azijn
½ fijngesneden witte of groene kool
1 eetlepel suiker 
1 laurierblad
2 eetlepels boter
6 peperkorrels
½ cup tomatenpuree
1 eetlepel verse peterselie of dille
1 peterseliewortel
100 gram gerookt spek
1 grote worst
zure room en perserselie ( garnering)

Trek in ongeveer 2 uur op een laag vuur met 4 liter water een bouil-
lon van het vlees. Voeg in het laatste halfuur zout of bouillonblok-
jes toe en schuim tussentijds af. Haal het vlees uit de pan en zeef 
het kooknat. Kook en schil de bieten. Snij deze in kleine blokjes, 
raspen kan ook. Daarna licht zouten en met wat bouillon in een pan 
doen. Voeg de azijn, tomantenpuree en suiker toe met nog een 
paar lepels bouillon en meng het geheel goed door elkaar. 
Doe het deksel op de pan en laat het 15 munten sudderen. Af en 
toe omroeren. Boter smelten en de geschrapte wortel, ui en  
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peterseliewortel bakken tot de ui glazig is. Doe dit bij het vlees en 
voeg de klein gesneden aardappels en kool toe. Kook dit alles 10-15 
minuten. Voeg het bietenmensen, laurierblad en de peperkorrels 
toe. Eventueel kunnen nog wat piment en tomaten toegevoegd 
worden. Kook dit ook nog voor 5 minuten. Snij het gerookte spek 
en knoflook in stukjes en mix dit samen met de peterselie of file tot 
een zachte puree. Nog dit bij de borscht. Goed doornemen en 15-
20 minuten laten rusten. Serveer de soep en garneer het met een 
lepel zure room en gehakte peterselie.

Uit: Dopers diaspora: over-leven. Traditie en recepten.
Een receptenboekje dat Marian Burger in haar bezit heeft.
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Verhaal
Mien Sietsema las in een boek van Piero Ferrucci het volgende 
verhaaltje. Het leek haar wel passend voor deze tijd.
 
Een man kreeg toestemming voor een bezoek aan de Hemel en 
aan de Hel, terwijl hij nog in leven was. Eerst ging hij naar de Hel 
en zag daar een grote verzameling mensen aan lange tafels zitten 
die afgeladen waren met heerlijk voedsel. Toch verhongerden deze 
mensen. Zij huilden. De bezoeker zag daarvan snel de reden: hun 
lepels en vorken waren langer dan hun armen, zodat zij het voed-
sel niet naar hun mond konden brengen. Daarop ging de man naar 
de Hemel, waar hij dezelfde situatie aantrof. Lange tafels, rijkelijk 
voorzien van alle soorten voedsel. Ook hier waren de lepels en 
vorken langer dan hun armen en konden ze evenmin zichzelf voe-
den. Toch waren ze blij en weldoorvoed. Maar zij probeerden niet 
zichzelf te voeden. Zij gaven het voedsel aan elkaar.

KAARSENGEDICHTJE VOOR ADVENT
Er staan vier kaarsen op een rij
te wachten op het feest.
Een lichtje laat ons alvast zien
hoe mooi het is geweest.

Nu mogen er twee kaarsjes aan,
ons wachten wordt beloond.
Het wordt steeds lichter in de kerk,
dit huis waarin God woont.

Vandaag branden drie kaarsjes,
drie vlammetjes van licht
vertellen van het kind dat komt,
is dat geen mooi bericht?

Nu mag het vierde kaarsje aan.
Vier lichtjes laten horen:

nog een paar nachtjes slapen,
dan wordt het kind geboren.

Coby Poelman
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Kerstwens uit Alkmaar

Onze broeder Martien Kracht uit Alkmaar wenst ons allen ‘Gezel-
lige Kerstdagen en God’s zegen in het Nieuwe Jaar’ en zond ons 
het volgende:

Omdat het kerstfeest is brengen veel mensen tijdens de feestda-
gen een bezoek aan de kerk. Op Kerstavond wordt in veel kerken 
een speciale nachtdienst gehouden. Dit is het officieel begin van 
het Kerstfeest en een moment om stil te staan bij de geboorte van 
Jezus. Vaak worden er in de Adventstijd en de Kerstdagen zangko-
ren uitgenodigd om mooie liederen ten gehore te brengen. In veel 
kerken wordt de dienst aangepast voor de kinderen, ze horen dan 
ook het verhaal van de Herders:

Het kerstverhaal gaat over Jozef en Maria, die een kindje verwach-
ten. Zij moeten naar Bethlehem om zich in te laten schrijven in hun 
geboortestad. Hiervoor heeft keizer Augustus opdracht gegeven. 
Jozef en Maria zijn al onderweg als Maris moet bevallen. Ze over-
nachten in een stal, aangezien alle herbergen vol zijn door de druk-
te. Veel mensen zijn namelijk onderweg naar hun geboortestad. In 
de stal wordt hun zoontje Jezus geboren. Niet veel later staat er 
een engel van de Heer voor drie Herders in de wei en vertelt over 
de geboorte van de Messias. Daarop gaan de drie Herders op pad 
om het Kindje Jezus te bezoeken.

Stille nacht
Vannacht gaat Jan ter kerke
en naar de heilige mis
dat doet hij één keer in het jaar
omdat het Kerstmis is.

en Petrus op een hoge ster
zegt: ’Kijk es, Lieve Heer,
daar heb je Jan, hij komt van ver
maar hij is er toch maar weer’.

Toon Hermans
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Wereldbroederschapsdag 
22 januari 2023 in Drachten

Oorsprong Wereldbroederschapsdag
De oorsprong ligt in de periode van de Zwitserse reformatie van 
Zwingli. In de groep rondom Zwingli bevond zich een aantal onte-
vreden leden; zij vonden de vernieuwingen niet ver genoeg gaan. 
Onder hen waren Conrad Grebel, Felix Mantz en Jörg Blaurock. Zij 
zochten contact met de theoloog Thomas Muntzer in Duitsland om 
met hem te spreken over de betekenis van avondmaal en doop. 
Grebel en Mantz raakten in conflict met Zwingli omdat deze vrees-
de dat zijn volkskerk schade zou lijden door de radicaliteit van de 
groep van Grebel. Deze groep had al gevraagd of zij een afzonder-
lijke gemeente mocht stichten. Op 17 januari 1525 liet de Raad van 
Zürich een disputatie over de doop houden; hierna stelde men de 
kinderdoop verplicht. Op 21 januari kwam bovendien een verbod 
op de samenkomsten van de radicalen. Daarnaast werd een aan-
tal mensen verbannen. Op de avond van zaterdag 21 januari 1525 
vroeg Blaurock aan Grebel hem te dopen met de ‘ware christelijke 
doop’. Toen hij die van Grebel ontvangen had, voltrok Blaurock de 
plechtigheid aan anderen. Iedere gedoopte werd nu ook doper en 
hiermee ontstond de doperse beweging.

ONTMOETEN – VIEREN – BEZINNEN
Locatie: schouwburg De Lawei, Laweiplein 1, 9203 KL Drachten

Programma:
9.30 uur ontvangst/ontmoeting met koffie/thee + ‘wat lekkers’
welkom
10.30 – 11.30 viering, in de Roel Oostrazaal, o.l.v. ds Roelof Akse 
en da Wilma Tiemersma
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 wande-
ling, kleutertheater e.a.
14.45 – 15.15 slotviering, o.l.v. ds. Akse, da.Tiemersma en Petra 
Prins, jeugdwerker
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Middagprogramma:
- workshops: bibliodrama, MiGreat (over vluchtelingen), keramiek 

(in de Kunstgalerij)
- dorpswandeling, verzorgd door Smelne’s Erfskip
- kamermuziek, verzorgd door Rein Albert Ferwerda, piano, en jon-

ge talenten
- kleutertheater: ‘Stijn zoekt zijn stem’
- doorlopende markt, met presentaties van onder meer (goede doe-

len) organisaties Amnesty International, Grannies2Grannies, Tent 
of Nations, Groene Kerk.

De opgave, per gemeente, kan tot 8 januari gemaild worden aan 
het secretariaat DG Drachten-Ureterp. Mail: secretariaat@doopsge-
zindendrachtenureterp.nl

6 april 2023 witte donderdag, The Passion in Harlingen

KRO-NCRV organiseert 
komende paastijd voor het 
eerst weer een Passion-uit-
zending met live publiek. De 
uitzending wordt gemaakt in 
Harlingen. Het podium komt 
te staan in de Willemshaven. 
Daar is donderdag al een 
lichtkruis geplaatst en ge-
filmd bij het ochtendgloren. 
De komende maanden wordt 
de voorbereiding gestart en 
de route door de stad uitge-
stippeld. Een grote crew on-
dersteund een en ander. Als 
plaatselijke gemeente zullen 
wij ook betrokken worden 
bij het geheel. Een prachtige 
ontwikkeling, ook voor de 
jeugd. Wordt vervolgd! 
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Collectes/Bloemen

Datum Collecte Extra collecte Bloemen
30 oktober € 56,00  zr. Koosje Werther
06 november € 65,70  zr. Jikke ten Berge
13 november  € 40,50  35,35 zr G. Klaasen-Schipper
20 november  € 128,00  iedereen een roos

Verjaardagen:

27 december: 6 januari: 
zr. J. Douma-Visser, 82 jaar Zr. L. Ammerlaan, 84 jaar
8861 VG Harlingen P.F.Catsstraat 15
Tel: 0517-413 651  8801 VA Franeker
 Tel: 0517-851 380
 

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.

Donderdag 8 december, 14.00 uur Crea Café

Dinsdag 13 december, 14.30 uur zusterkring

zondag 18 december, 20.00 uur Festival of Lessons & Carrols, 
 Grote Kerk

Vooraankondiging

15 januari 2023, 15.00 uur in de Michaël kerk aan de Zuiderhaven: 
een oecumenische dienst van PKN, de katholieke kerk en de doops-
gezinde gemeente, georganiseerd door de Werkgemeenschap van 
kerken. De Michaëlkerk wordt voor deze gelegenheid opgewarmd 
tot ca 11 graden.
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Gedicht voor de jaarwisseling

Verbum supermum prodieens

Het hoge woord der eeuwen,
het woord van eeuwigheid,
het hoge woord van vrede,
dat moet de hemel uit !
Wij roepen hier beneden:
God, maak Uw woord een feit.

Want uit de loop der tijden,
van keer en wederkeer,
van dood en leven beide, 
de golfslag der natuur,
zal ons dat woord bevrijden
en halen door het vuur.

Daag op in onze harten,
laat ons uw licht opgaan,
omdat geen mens op aarde
met minder kan volstaan:
niemand kan U verklaren,
maar allen gaat Gij aan.

Dan zal ons niet verslinden
de lange winternacht,
dan worden wij als kinderen
bij U naar huis gebracht,
dan zullen wij daar vinden
al wie U heeft verwacht.

Thomas van Aquino, filosoof en theoloog 1225-1274
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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.

De mens is op weg 
naar bevrediging van behoeftes 

die uitstijgen boven voedsel en kleding.

Rabindranath Tagore
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Tussen het verleden waar onze herinneringen liggen 
en de de toekomst waar onze hoop ligt, 

is er het heden waar onze plichten liggen.



Preekdiensten van 4 december 2022 t/m 8 januari 2023
Let op! Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud.

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

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

18 december, 4e advent zr. A. de Groot
9.30 uur organist GJ.. Elsinga

25 december, Eerste kerstdag ds. Wiske Beuker
9.30 uur organist Gerrit Jan Elsinga

31 december, oudjaar zr. S. Stellingwerf
17.00 uur organist Gerrit Jan Elsinga

8 januari ds. W. Beuker
9.30 uur organist B. Dijkstra

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 januari/februari nummer verschijnt in week 2 van 2023. 
Kopij inleveren voor woensdag 4 januari 2023.

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


