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Van de redactie 

Luister je…
Ja, je luister ’s morgens naar de wekker, hoort de vogels fluiten, de 
auto’s op de weg, de mensen praten, je hoort veel. Maar luisteren 
we ook ?
- Er is moed nodig om op te staan en te spreken; maar er is ook 

moed nodig om te gaan zitten en te luisteren. Winston Churchill
- Luisteren is meer dan aanhoren. Men behoeft het niet eens te zijn 

met wat een ander beweegt, om zich daarvoor toch open te stel-
len. Iemand leren kennen is een eerste stap op weg naar een beter 
begrijpen, aldus prinses Beatrix.

- Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij direct adviezen 
te geven, dan doe je niet wat ik vraag. Dus, alsjeblieft, luister alleen 
maar naar me en probeer me te begrijpen. Leo Buscaglia((1924-1989)

Tegenwoordig zijn er ook cursussen in ‘luisteren’
Cursussen ook om beter te leren luisteren naar wat mensen zeggen, 
ook voor afdelingshoofden, directeuren, en andere mensen die op 
hoge posities zitten! En dan niet gewoon luisteren, nee écht luisteren. 
Dat hebben we gezien bij de laatste verkiezingen: als je niet het idee 
hebt dat er naar je geluisterd wordt kies je een andere (nieuwe) partij!

Luisteren wij wel?
Echt luisteren, niet al voor de ander denken, niet doen alsof je be-
grijpt wat de ander zegt, selectief luisteren ( wat kun je gebruiken) 
, aandachtig luisteren, de ander laten uitpraten enz. Pas wanneer 
luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ont-
staat er  contact.

Luisteren is de weg naar horen en verstaan
Wie deze stappen overslaat heeft nog een lange weg te gaan.

Eigenlijk is bidden ook  een soort luisteren
‘Hoe aandachtiger en innerlijker mijn bidden werd, hoe minder ik 
te zeggen had. Op het laatst werd ik helemaal stil. Ik werd - en dat 
is misschien nog een grotere tegenstelling met spreken - ik werd 
iemand die luisterde. Eerst dacht ik dat bidden spreken was. Maar in 
leerde dat bidden niet louter zwijgen is, maar ook luisteren. Zo is het: 
bidden wil zeggen stil worden en stil zijn en wachten tot degene die 
bidt, God hoort. 
Sören Kierkegaard
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Pasen 2023

Laatst las ik een gedicht ‘Pasen’ van een ano-
nieme auteur  

 Er zat een engel bij het graf
 die zei: Hij is hier niet;
 niet in de handgreep van de tijd
 noch in een ver verschiet.

Het zal je maar gezegd worden bij het graf van je geliefde: Hij is 
niet hier, hij is buiten tijd en eeuwigheid, ‘Hij is niet dood, Hij leeft! 
En gaat u voor …‘Wees niet bang!’, 
maar dat zijn de vrouwen in alle evangelie versies wel, bang, be-
droefd, in verwarring. 
En dat is niet verwonderlijk na zulke ingrijpende en aangrijpende 
gebeurtenissen die ze de laatste weken en afgelopen jaren  met 
Jezus onderweg meegemaakt hadden.
Maar ondanks hun angst zijn ze toch naar hun medeleerlingen 
gegaan om het goede nieuws door te vertellen: ‘Jezus is niet dood, 
Hij leeft en gaat ons voor naar Galilea’
De leerlingen vonden hun bericht maar kletspraat en zijn zelf gaan 
kijken, maar zij keken wel, maar zagen niet. Pas later, ver weg in 
Galilea, ver van het politiek en religieus centrum Jeruzalem, gaan 
de leerlingen geloven dat Jezus niet dood is, maar leeft, als Jezus in 
hun midden verschijnt, waar ze samen zitten en treuren, en elkaar 
het verhaal van zijn leer en leven vertellen. Juist daar verschijnt 
Jezus in hun midden en wenst hen vrede. 

 Waar mensen leven voor elkaar
 en met elkaar bestaan
 daar wordt het nieuwe leven waar;
 daar is Hij opgestaan.

Daar waar de leerlingen toen en mensen nu samen zijn in lief en 
leed, in gedeelde smart, elkaar bijstaan, voor elkaar opkomen, daar 
straalt onweerstaanbaar het licht door duister samengepakte wol-
ken. Daar flakkert het vuur van de liefde op, en groeit dwars door 
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het asfalt een scheut van hoop. Daar bloeit het vertrouwen in de 
liefde op, daar gloort echte vrede, veel sterker dan de dood en de 
verdeeldheid, daar leeft de liefde, daar leeft Jezus. 

 Die boodschap gaat de wereld door
 een kans voor ieder leven;
 in Galilea gaat Hij voor,
 Hij heeft zijn woord gegeven.

En die moedgevende boodschap is vanuit Galilea de hele wereld 
over gegaan  en vanuit dat vertrouwen dat Jezus’ liefde leeft en 
ook ons nieuw leven gunt, mogen ook wij de oude woorden nieu-
we verstaan en opstaan tegen alles wat ons kleinhoudt en voort-
aan bevrijd leven en nieuwe wegen vinden om ons geloof handen 
en voeten te geven voor alle leven.

 Dat zei die engel bij het graf.
 Hij wees ook ons te gaan.
 Het leven, sterker dan de dood
 leidt tot een nieuw verstaan.

Een heel opgewekt Paasfeest toegewenst

Ds. Wiske Beuker

Wanneer vinden we waardigheid, 
de persoonlijke trots en het zelfrespect,

om te weten, te voelen, en te zeggen 
-eindelijk in alle openheid-

dat er geen soorten mensen zijn 
naar wie onze liefde niet uit kan gaan?

Uit het boekje: Omdat ik van je hou
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Van de kerkenraad

Woensdag 8 maart jl. heeft de kerkenraad vergaderd. We starten een 
paar maanden om 20.00 uur omdat Hilde volop in de tulpen aan het 
werk is. Helaas kreeg Jan autopech en lukte het bijwonen van de ver-
gadering hem niet.
Dit keer waren de heren van de financiële commissie uitgenodigd. We 
hebben de financiële documenten in concept alvast bekeken ter voor-
bereiding op de komende ledenvergadering (19 april aanstaande). 
Toch een moeilijk onderwerp en we hebben best lang gesproken over 
financiën en alles wat daarbij komt kijken. 
Daarna komen de lopende zaken aan bod, een aanvraag voor een 
concert, de vraag om een donatie, hoe staat het in de commissies. We 
horen van elkaar over het wel en wee van onze gemeenteleden, o.a. 
over het afscheid van zuster De Vries. 
De aankomende speciale diensten worden besproken: het avondmaal 
en Pasen. En het paasontbijt. De voorbereidingen worden gestart. We 
spraken over het openstellen van onze kerk tijdens de live-uitzending 
van The Passion, hetgeen ons eerst te bezwarend leek. Gelukkig werd 
later door een tweetal zusters spontaan aangeboden een aantal uren 
in de kerk aanwezig te zijn. We doen dus mee met de openstelling van 
kerken in de binnenstad op Witte Donderdag. 
We zijn benieuwd naar dit evenement. Ik heb wel gehoord dat een 
aantal van onze zusters en broeders graag mee willen lopen in de 
processie. Hopelijk gaat het lukken, meezingen in het koor was geen 
optie vanwege de leeftijdsgrens die aan zangers en zangeressen werd 
opgelegd. Ik hoop dat degenen die het aanspreekt mogen genieten 
van deze uitzending, op de haven, in de processie of gewoon voor de 
televisie. En dat het verhaal, ons zo bekend, door velen gehoord mag 
worden. 

Ellen Eghuizen 

Wanneer vinden we waardigheid, 
de persoonlijke trotse en het zelfrespect,
om te weten, te voelen, en te zeggen 
-eindelijk in alle openheid-
dat er geen soorten mensen zijn 
naar wie onze liefde niet uit kan gaan?

Uit het boekje: Omdat ik van je hou
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Mienskipssnein 7 mei 2023

De Mienskipssnein zal dit jaar op 7 mei a.s. gevierd worden in de 
Doopsgezinde kerk van IJlst (Eegracht 28). De kerk is geopend 
vanaf 9.30 uur en de dienst begint om 10.00 uur. 

Na afloop van een korte dienst (ca. 45 min.) is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten, onder het genot van aan kopje koffie of thee 
met ‘wat lekkers’. Het is de bedoeling dat we rond 11.15 uur naar 
‘Houtstad IJlst’ wandelen, waar we en passant de fontein van IJlst 
kunnen bewonderen. 

Rond 12.15 - 12.30 uur komen we terug in de kerk, waar u een lunch 
wordt aangeboden. Na de lunch is er een korte afsluiting.
U wordt van harte uitgenodigd om naar de jaarlijkse Mienskips-
snein te komen!

Opgave (per gemeente) graag per mail voor 1 mei a.s. bij 
Cor Nijkamp, mailadres: corpietie@gmail.com.

De merel

Er is iets in de zang van de merel
het is voorjaar, je wordt wakker,
je ligt te denken in de nacht
het raam staat open, - er is iets-
waarvoor de vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven
er is iets in je dat leeg is
en het stroomt vol
met het zingen van de merel.

R. Kopland
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The Passion...

Wie Pasen zegt, zegt The Passion. Al eeuwen is de Passion rond Pasen i 
n vele vormen te bekijken of te beluisteren. Sinds 2011 wordt het eve-
nement op Witte Donderdag in een moderne vorm uitgevoerd in een 
Nederlandse stad. Bekende Nederlanders vertellen dan het Paasverhaal 
aan de hand van passages uit de Bijbel, afgewisseld met live gezongen 
bekende popnummers. De teksten van de nummers krijgen een nieuwe 
betekenis als ze geplaatst worden in de context van het verhaal van 
Pasen. 6 april a.s. wordt The Passion voor de 13de keer uitgevoerd en 
dit jaar wordt het uitgezonden vanuit Harlingen. Sinds vorig jaar is er 
ook een editie van The Passion op Hemelvaartsdag. Op die dag wordt 
het verhaal van de Hemelvaart van Jezus verteld. Dit jaar is The Passion 
Hemelvaart op 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag) in Bolsward en Sneek. 

Processie
Tijdens het evenement wordt een groot wit verlicht kruis naar het 
podium gedragen door een groep van 40 personen, achter het kruis 
loopt een processie. The Passion is via internet te volgen, hier kan o.a. 
virtueel worden “meegelopen” met de processie. 

Het kruis van The Passion
Het kruis van The Passion weegt ruim 250 kilo en is 4 meter breed 
en zes meter lang. Het kruis wordt gedragen door 18 mensen, er zijn  
tijdens de processie twee groepen die elkaar afwisselen. 

Wanneer is The passion te zien?
The Passion 2023 wordt uitgezonden vanuit Harlingen op Witte  
Donderdag 6 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. 
Passion Talk wordt direct na de uitzending uitgezonden op NPO 3. 
The Passion Hemelvaart is te zien op donderdag 18 mei om 20.30 uur 
bij KRO-NCRV op NPO 1.

Petrus in het land
In ‘Petrus in het land’ maken we kennis met lokale kerkgemeenschap-
pen in Nederland. We ontmoeten inspirerende voorgangers, ontdek-
ken de verhalen van bijzondere kerkgebouwen en zien hoe kerkleden 
in de praktijk hun geloof handen en voeten geven. Elke uitzending 
wordt afgesloten met een bijzonder lied. Stille zaterdag 8 april gaat 
de uitzending over Harlingen.
Petrus in het land zie je iedere zaterdag om 17.10 uur op NPO 2.
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...en de processie

Elk jaar zoekt de producent van The Passion mensen die het grote 
verlichte kruis willen dragen en mensen die mee willen lopen in de 
processie achter het kruis. Doordat The Passion dit jaar in Harlingen 
wordt uitgevoerd, geeft dat dus de mogelijkheid om The Passion dit 
jaar op een heel bijzondere manier te beleven. Eerder dit jaar kon je je 
aanmelding, voorzien van een foto en een motivatie, insturen. Onder 
andere Bruno en Heleen en Fulco en Janneke hebben dat gedaan en 
zij zijn uitgenodigd om mee te lopen met de processie. Samen het  
verhaal van Pasen op deze unieke manier beleven speelt, naast de 
vaak heel persoonlijke redenen, bij hen een grote rol. 

Kruisdrager
Vorig jaar zijn er in mijn privéleven een aantal ingrijpende dingen  
gebeurt. Dat heb ik nog niet allemaal verwerkt of een plek kunnen 
geven. Genoeg reden voor mij om me aan te melden als kruisdrager. 
Ik weet natuurlijk dat na deze processie alles niet ineens is opgelost, 
maar ik hoop dat ik door mee te lopen en te helpen dragen, iets van 
het verdriet en gemis een plek kan geven en kan afsluiten. Ik hoop 
letterlijk en figuurlijk tijdens de processie een stap verder te komen 
en aan het eind een last van mijn schouders te kunnen nemen. In het 
vertrouwen daarna met meer rust en energie mijn leven weer op te 
pakken en door te gaan. 

zr. Jelna

Gezegend de mens, 
die geleerd heeft te verdragen 

wat hij niet kan veranderen 
en met waardigheid prijs te geven 

wat hij niet redden kan.

Friedrich Schiller
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Van de zondagsschool

De laatste afgelopen weken was de jeugd bezig om een vis spel 
te maken. Het ging over het thema “kom volg mij”. Jezus roept 
zijn leerlingen die aan het vissen zijn bij het meer van Galilea. Maar 
laten ze alles meteen achter, om Jezus te volgen? En wat gebeurd 
er dan met de netten drijven ze af? Krijgen ze nog genoeg vis bin-
nen vandaag? Genoeg vissen zaten er in de netten toen ze weer 
terug kwamen. De jeugd kregen 2 vellen met vissen die konden ze  
kleuren en uitknippen, daarna uitknippen en lamineren. Een gaatje 
in de kop maken en daar een paperclip door heen. Ik had een rond 
stokje daar een magneet aan bevestigd zo konden ze vissen zie de 
foto. Het was een zeer geslaagde opdracht en de kinderen vonden 
het erg leuk om te maken.

Groet, Auke, Lucas en Hilde
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Voorstelling ‘Ontmoeting met gevolgen’
14 mei om 14.30 uur in de doopsgezinde kerk

Ontmoeting en gevolgen: toneelstuk over twee vrouwen
Op zondag 18 september 2022 was de première van het toneelstuk 
“Ontmoeting met gevolgen”, een toneelstuk over twee vrouwen. 
Het toneelstuk is geschreven door Korneel Roosma-de Vries uit 
Stiens, die ook het toneelspel van beide vrouwen voor haar reke-
ning neemt. Samen met haar echtgenoot Sikke R. Roosma, die het 
decor, licht en geluid verzorgt, maken ze tot eind 2023 een tour 
langs diverse plaatsen in het hele land.

Het toneelstuk
Het toneelstuk gaat, zoals is vermeld, over twee vrouwen. De ene 
vrouw heet Geertruydt Jansdochter Hoyer. Zij leeft in de eerste 
jaren van de Reformatie, de periode waarin veel mensen de (katho-
lieke) kerk van Rome verlaten, zo rond het jaar 1550. Zij is de vrouw 
van de Nederlandse reformator Menno Simons die op dat moment 
een voorman is van een groep kerkverlaters en wordt vervolgd. De 
andere vrouw - een verre achter-, achter-, achterkleindochter van 
Geertruydt - heet Geerte de Vries. Zij is op dit moment voorganger 
in een Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid na haar 
werkzame leven. Ook zij leeft in een tijd waarin mensen de kerk 
de rug toekeren en heeft te maken met een krimpende geloofs-
gemeenschap. 
Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere 
ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote  
gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij na-
men, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide 
vrouwen terug op die keuze en op de gevolgen voor de toekomst:
Wat heeft het met Geertruydt gedaan dat ze met Menno Simons 
is getrouwd, in welke omstandigheden kwamen ze terecht en wat 
was de impact van de vervolgingen voor de Doopsgezinden.
Hoe kijkt Geerte terug op haar leven als doopsgezind voorganger, 
welke onderwerpen gaan haar aan het hart en hoe komt het met 
de gemeente en het geloofsleven nu ze afscheid neemt van haar 
gemeente. Voor welke waarden streed Menno Simons en is daar 
nog iets van te merken?
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Achtergrond
In het jaar 2025 is het 500 jaar geleden dat in Zürich (Zwitserland) 
voor gelovigen de eerste volwassendoop plaatsvond. Dat gedenk-
waardige moment tijdens de Reformatie geeft aanleiding om de 
komende tijd 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren. In 
de aanloop daar naartoe zal ongetwijfeld op diverse plaatsen in 
Nederland en wereldwijd de reformator Menno Simons centraal 
staan. Zijn gedachtegoed en idealen zullen vast en zeker onder het 
stof vandaan worden gehaald door vieringen en lezingen.

Menno Simons
Menno wordt geboren in Witmarsum in Friesland in 1496 en over-
lijdt in Bad Oldesloe (Sleeswijk Holstein Duitsland) in 1561. Menno 
wordt in Utrecht tot priester gewijd, wordt kapelaan in Pingjum 
en later pastoor in Witmarsum. Tijdens de heftige Reformatie sluit 
hij zich aan bij de Wederdopers. Een beweging van gelovigen die 
begint in Zwitserland en die zich via Duitsland naar de Lage Landen 
verspreidt. Hij wordt daarmee de kerkhervormer voor de Neder-
landse Wederdopers, de latere Doopsgezinden. Bovendien is hij 
de naamgever van de Mennonites (in Noord- en Zuid-Amerika en 
Canada) en Mennonieten in Europa en wereldwijd.

NB 
Op 14 mei komt  Korneel Roosma  met de voorstelling “Ontmoeting 
met gevolgen” in de doopsgezinde kerk in Harlingen. Het begint om 
14.30 uur.

Vermaningpad Hemelvaartsdag 18 mei
Thema: Een wereld van verschil

De Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS) organiseert in samen-
werking met de Doopsgezinde Gemeenten van Berltsum, Hallum, 
Stiens en Leeuwarden het jaarlijkse Vermaningpad op Hemelvaarts-
dag 2023. Ook de oude Vermaning van Oudebildtzijl is in de route 
opgenomen. 
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Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een fietsroute en een auto-
route uitgezet die voert langs verschillende Vermaningen: het 
Vermaningpad. Ditmaal in het noordwestelijk deel van de provincie 
Fryslân. In alle Vermaningen is koffie en thee te krijgen en in Oude-
bildtzijl wordt soep geserveerd. Deelname aan het Vermaningpad 
kost € 10.- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en soep. Iedereen 
neemt zelf zijn eigen broodjes mee voor de lunch.

De route voert de fietsers grotendeel via de fietsknooppunten. 
De totale lengte is voor hen circa 50 kilometer. De automobilisten 
rijden via speciaal uitgezette autoroute van circa 80 kilometer. De 
route voert door het gebied dat ‘Het Bildt’ heet en verbindt de 
beide voormalige oevers van de Middelsee. Aan het einde van de 
route is er een vesper in de Vermaning van Leeuwarden. Dominee 
Tjitske Hiemstra zal in deze dienst voorgaan.

We hopen op een dag vol van verhalen, nieuwe en hernieuwde 
contacten en ontmoetingen. Iedereen is van harte welkom in dit 
mooie deel van Friesland, waarin het landschap en de cultuur het 
verschil maakt.

Inschrijven voor deze dag Graag ziet de organisatie dat de deel-
nemers zich vooraf inschrijven. Dat is belangrijk voor de hoeveel-
heid soep die wordt bereid en biedt inzicht in de belangstelling. 
Inschrijven voor deze dag kan tot 10 mei per mail: frieslandfds@
gmail.com. Uw betaling (à € 10.- per persoon) ontvangen wij graag 
ook vóór 10 mei op rekening NL20 RABO 0146 4583 46 t.n.v. Friese 
Doopsgezinde Sociëteit, onder vermelding van: Vermaningpad 
2023, uw naam en woonplaats.

De start De start is bij Autobedrijf van der Horst, Alexander Cohen-
weg 1, 8914 BG Leeuwarden van 09.00 tot 10.30 uur, waar de koffie 
en thee met wat lekkers voor u klaar staat.

Vragen? Voor vragen kunt u via de mail contact opnemen met 
zr. Rita Grolleman: frieslandfds@gmail.com of telefoon: 06-12880237.
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Uit het archief

Vervolg van de kopij van broeder Martien kracht. In het vorige 
nummer van De Nieuwe Pastorale was broeder Martiens verwon-
dering  over het bouwen te merken: maak je een brug of metsel je 
een muur? Daarbij het gedicht: Geen muren, maar bruggen’, nu het 
andere gedicht, dat ook nog past bij de paastijd.

Breng jij me weg tot aan de brug?

Breng jij me weg tot aan de brug?
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als we daar zijn, ga dan niet direct terug,
maar wacht tot ik overga en zwaai me na.
Dan voel ik me veilig en vertrouwd.

Breng jij me weg tot aan de brug?
Ik heb geen idee hoe diep het water is.
En de overkant lijkt me zo ver!
Je kunt de oever hier niet zien.
Zover het oog reikt, zie ik mist.
Ik twijfel aan het verder gaan.

De angst voor de dood,
is als angst voor het leven.
Het nieuwe lijkt te groot
om het oude op te geven.
In de diepte van het verlangen
llgt de kennis van het nieuwe leven.
Zoals een vlinder weet van vliegen
in haar donkere cocon.

Breng jij me weg tot aan de brug?
En ga dan niet zo vlug terug.
Zwaai jij me na als ik er over ga?
Een heel klein duwtje in de rug,
is alles wat ik nog verlang van jou.
Dank voor je liefde en je trouw.
Ik ga nu maar gauw,
want het begin is reeds in zicht.
Ik voel de warmte van het licht.
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Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel

Eerst zien en dan geloven…
De apostel Thomas was niet ongelovig, maar hij was ook niet 
goedgelovig, hij wilde zoveel mogelijk zekerheid. Geef hem eens 
ongelijk. Eerst zien en dan geloven. Hij was er niet bij toen Jezus na 
de opstanding verscheen aan de andere apostelen, en Thomas kon 
het niet op hun gezag geloven. Daar hebben we de ‘ongelovige 
Thomas’ aan te danken.

Als ik in zijn handen niet het teken 
der nagels en mijn vingers niet steek 
in de plaats der nagels en mijn hand 
niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins 
geloven Johannes 20:25.
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Collectes/Bloemen
Datum Collecte Extra collecte Bloemen
8 januari  € 68,15   zr. Hilda Yntema
22 januari € 78,55   zr. G. Norg
29 januari  € 54,75   zr. L. Ammerlaan
5 februari € 101,07   br./zr. v. Hulst
    Doeke Odinga en 
    Jan Stelwagen
12 februari  € 60,95 € 73,85 zr. De Vries
19 februari  € 42,30   br. Martin Koning

Diensten in de Batting
April: Voorganger: Organist:
2 april  dhr. J. Korf Dhr. G.J.Elsinga
7 april, goede vrijdag GV Siegrit Jonker Dhr. K. Schout
9 april, 1e paasdag GV Siegrit Jonker Koor???
16 april GV Siegrit Jonker mw. J. van Wier
23 april C.F. Weisz dhr. K. Schout
30 april  geen dienst
7 mei  dhr. J. Korf dhr. G.J.Elsinga
14 mei, moederdag  Majoor W.J.Kuijpers mw. J. van Wier

Verjaardagen
2 april
Zr. L. de Groot, 78 jaar
Horscamp 65, 8861 TH Harlingen
Tel: 0517-417 305

11 april
Br. Sjoerd de Jong, 78 jaar
De Goudplevier 21
8862 LK Harlingen
Tel: 0517-234 824

30 april
Zr. M. Sietsema-Alkema, 76 jaar 
Zoutsloot 26, 8861 SX Harlingen
Tel: 0517-416 920  

10 april
Zr. G. Klaassen-Schipper, 91 jaar
Horscamp 13, 8861 TM Harlingen
Tel: 0517-431 606

14 april
Zr. I. Kroon-de Jong, 89 jaar
Willemskade 5b
8861 XB Harlingen
Tel: 0517-235 979 
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Agenda tot en met half mei 2023
Activiteiten voor de agenda graag op tijd doorgeven aan de redactie.

Dinsdag 28 maart, 14.30 uur  Zusterkring

Donderdag 6 april, 20.30 uur Uitzending The Passion, NPO1

Zaterdag 8 april, 17.10 uur Uitzending Petrus in het land, NPO2

Zondag 9 april, 9.30 uur Paasviering met gezamenlijk ontbijt

Woensdag 12 April , 20.00 uur kerkenraad

Donderdag 13 april, 14.00 uur Crea Café

Woensdag 19 april, 19.30 uur Voorjaarsledenvergadering

Dinsdag 25 april, 14.30 uur zusterkring

Zondag 7 mei, 10.00 uur Mienskipssnein in IJlst, inloop 9.30 uur

Zondag 14 mei, 14.30 uur Voorstelling Korneel Roosma
 ´Ontmoeting met gevolgen´

Donderdag 18 mei Vermaningspad

In jou en mij
In jou, in mij, in alle mensen
daar leeft de ene God.

In allen, lijdt Hij
en Hij lijdt voor allen.

In iedereen, waar ook,
moet je jezelf herkennen.

Laat varen dan
jouw onbewuste overtuiging
dat al wat jij weet en kunt
je apart zet van de anderen.

Want in jou, en in mij
leeft dezelfde ene God.

Mahatma Gandhi
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Groepen/Kringen

• Zusterkring, Nellie Beuker 

• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker

• Zondagsschool, Hilde de Jong

• Kiezeltjes, Janneke Durksz

• Bijbelkring, Jan Norg

• Crea Café, Heleen Smeding

• Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga

• Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer

• Werkgroep Nieuwe Pastorale, Jelna Bosma of Sietske Ypenga

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

Colofon

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

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

Gedachte
Het tegenovergestelde van hoop 

is niet wanhoop, 
maar onverschilligheid.
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Het gaat er niet alleen om dat we leven, 
maar dat we goed leven.

Plato



Preekdiensten van 2 april t/m 14 mei 2023

26 maart, Heilig Avondmaal ds. W.I. Beuker
9.30 uur organist B. Dijkstra

2 april, Palmpasen zr. T. Bergsma
9.30 uur organist B. Dijkstra

6 april, Vermaning open van 15-21 uur GEEN DIENST i.v.m. The Passion

7 april, Goede vrijdag zr. L. Ammerlaan
19.00 uur organist G.J. Elsinga

9 april, Eerste Paasdag ds. W.I. Beuker, Paasontbijt
9.30 uur organist G.J. Elsinga

16 april ds. W.I.Beuker
9.30 uur organist G.J. Elsinga

23 april ds. R. Yetsinga
15.00 uur organist ?

30 april liturgie groep
9.30 uur Mevr. M. Van der Molen

7 mei  Mienskipssnein in IJlst
Inloop v.a. 9.30, dienst begint 10.00 uur

14 mei Voorstelling Korneel Roosma 
14.30 uur “ Ontmoeting met gevolgen”

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 mei/juninummer verschijnt in week 18 van 2023. 
Kopij inleveren voor woensdag 26 april 2023.

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


