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Van de redactie 

Het is maart en vaak is het in deze maand guur weer, we hebben nog 
wat extra vitamines nodig!

Weet je welke vitamines we nodig hebben?
Vitamine T: van Troost
Vitamine L: van Liefde
Vitamine M: van Muziek
Vitamine V: van Voldoening
Vitamine W: van Waardering
Vitamine R: van Respect
Vitamine I: van Inzicht
Vitamine S: van Slaap
Vitamine O: van Ontspannen
Vitamine G: van Genieten
Dit zijn de nodige Vitaminen voor het leven!
(gedichtje toegestuurd door Martsje de Jong)

Na aswoensdag van 22 februari begint de 40 dagen tijd. We  gaan na 
het feestvieren van carnaval naar de sobere tijd voor Pasen toe. Doet 
u ook een beetje kalm aan?
Een grote kracht is het vasten en het geeft hoge resultaten. Dit is 
wat het vasten bewerkt: het geneest de zieken, verdroogt de over-
tollige levensvochten, verdrijft de boze geesten, verjaagt de verkeer-
de gedachten, geeft aan de geest een grotere helderheid, zuivert het 
hart… Aldus kerkvader Anthasius.

Wat ik verlang te doen; 
het goede, laat ik na;
Wat ik wil vermijden 

het kwade, dat doe ik.
Romeinen 7: 9
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Van hoop in bange dagen en
een feestdag in de lijdenstijd…

Op de dag dat ik het In memoriam van Zus schrijf 
is het een jaar geleden dat Poetin de moord-
dadige oorlog in Oekraïne begon, en dat de 
parlementaire enquêtecommissie  haar uiterst 
kritische conclusie presenteerde over de gaswin-
ning in Groningen. En terwijl de strijd om Oekra-
ine nog steeds doorgaat realiseer ik me dat er in 
Turkije en Syrië nog altijd puin geruimd wordt, 
en alleen nog doden gevonden worden na de verschrikkelijke aard-
bevingen en dat in Iran en Afghanistan het leven van vrouwen steeds 
verder ingeperkt wordt en ook het leed in Israël en de bezette gebie-
den en in Jemen nog lang niet geleden is. Dit is echt een lijdenstijd. Als 
u dit leest is het vast nog niet voorbij, maar laat het alsjeblieft ook een 
40dagen-vastentijd van inkeer en bezinning, van berouw en nieuw 
perspectief worden, op weg naar een nieuw begin met Pasen. 
Voor ons Doopsgezinden en vrijzinnige Christenen komt dat perspec-
tief vooral uit de leer en het leven van Jezus. En dat willen we bena-
drukken met een viering, tegen de ellende in. Naast Jezus’ geboorte 
met Kerst, gedenken we vooral zijn lijden en dood en vieren we met 
Pasen zijn opstanding daaruit. En in de tijd daartussenin lezen we wel 
over Jezus’ leven en leer, maar heel graag willen we dat ook vieren: de 
leer en het leven daarnaar van Jezus, die mens met ons was in lief en 
leed, in vreugde en verdriet, in leven en sterven en opstaan. Zijn leer 
ontvouwde Jezus in een hele reeks uitspraken bij elkaar gebracht in 
de Bergrede. En dat willen we vieren, op ‘de Dag van de vreugde van 
de Bergrede’. dat hebben we bedacht met een aantal Doperse voor-
gangers, liefst voortaan elk jaar te vieren op de 3e zondag voor Pasen, 
dit jaar is dat 19 maart, zondag ‘Laetare” verheug u betekent dat, de 
roze zondag in de paarse 40-dagentijd. En ook willen we met de huis-
kamerbijeenkomsten dit voorjaar met elkaar stilstaan bij Jezus’ Berg-
rede en wat zijn woorden en voorbeeld nu nog kunnen betekenen in 
onze tijd. Jezus’ manier van leven leverde zijn kruisdood op, maar ook 
zijn opstanding, zijn nieuwe leven gewild door God, weg uit de dood 
en tegen al het doodlopende. Dat biedt toekomstperspectief, dat 
biedt hoop, een leven uit liefde overwint zelfs de dood!
En Jezus vroeg zijn leerlingen Hem te volgen en vraagt ook ons op te 
staan, tegen het doodlopende in, en Hem te volgen op die weg ten 
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leven. We kunnen het, weet Jezus, maar durven en doen wij het ook, 
Jezus volgen in lief en leed?  en waar te beginnen?
Begin maar gewoon, begin eenvoudig, dichtbij jezelf en bij God, begin 
te bidden, inspiratie en durf en kracht op te doen en vandaaruit te 
werken, dat werkt, probeer maar begin maar met het prachtige  
gebed van Franciscus van Assissi:

Heer, maak mij  een instrument van uw vrede;
waar haat is, laat mij daar liefde zaaien
waar belediging is, help mij vergeving te brengen
waar een zoeken is, laat mij daar uw wegen wijzen,
waar twijfel is, laat mij vertrouwen zaaien
waar wanhoop is, help mij hoop te brengen 
waar duisternis is, laat mij uw licht doen stralen
waar verdriet is, laat mij vreugde zaaien,
O God, dat ik niet zoek
getroost te worden, maar om te troosten,
niet om zelf begrepen te worden, maar om te verstaan
niet om geliefd te zijn, maar om lief te hebben
want, 
jezelf gevend zul je ontvangen
jezelf verliezend vind je vrede
vergevend vinden we vergeving
en stervend zullen we tot eeuwig leven geboren worden. Amen…

Jezus volgen kan, gewoon dichtbij beginnen, en het hoeft niet alleen, 
we hebben Hulp, we hebben elkaar, ga maar, met moedige, maar niet 
te grote stappen.
En met Gods nabijheid zal leed in liefde, haat en geweld in vrede ver-
anderen, en onze wereld weer tot Gods zo goed bedoelde schepping 
worden. 
Hoopt en bidt en werkt u ook mee? dan zal ook deze 40dagen-vasten-
tijd, zelfs deze lijdenstijd een goede tijd blijken!

Ds. Wiske Beuker
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Van de kerkenraad

Nadat we zondag 5 februari jl. al in de dienst aandacht schonken aan 
de wisseling in de wacht van de kerkenraadsleden, hebben we dat in 
de kerkenraadsvergadering nog een keer overgedaan. Wat een mooie 
volle kerk in deze speciale dienst waarin we ook Fulco verwelkomden 
maar tegelijk uitzonden als geestelijk verzorger. 

We hebben Doeke hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet en de 
vele notulen die hij geschreven heeft. Wie schrijft die blijft zullen we 
maar zeggen. Hij heeft nog een attentie ontvangen en trakteerde ons 
op zelfgemaakte boffert.
Gelukkig is de kerkenraad weer op sterkte met de toetreding van Jan 
Stelwagen. Heel fijn. Zijn opening van deze vergadering over ‘geroe-
pen worden’ leidde al tot een mooie gedachtenwisseling. 

Naast de wisseling in kerkenraadsleden komen er, op termijn, nog 
meer wisselingen aan. De financiële commissie en de commissie 
Hoofdelijke Omslag kunnen versterking gebruiken en we zoeken een 
tweede afgevaardigde voor de Werkgemeenschap van Kerken. Hierbij 
alvast een oproep: heeft u interesse dan horen wij dat graag. 

Verder hebben wij op 8 februari enkele lopende zaken besproken, de 
vaste agendapunten nagelopen en hebben we het gehad over The 
Passion op Witte Donderdag. Gezien het evenement hier in de stad 
wordt ons avondmaal niet die dag gevierd (waarschijnlijk 26 maart).  
Uiteraard krijgt u daar nog bericht over. 
We kregen bericht van de FDS dat er volgend jaar geen gezamenlijke 
Wereldbroederschapsdag wordt gevierd maar dat er in 2024 een bui-
tendag georganiseerd wordt. Dat gaat rouleren. Om half tien kon ik 
de vergadering sluiten en allen wel thuis wensen.

Ellen Eghuizen 

P.s. Zoals jullie wel weten hebben we 6 april 2023 de Passion in Har-
lingen, dit houdt in dat de kerkenraad in overleg met ds. Wiske 
heeft besloten dat deze dienst komt te vervallen. Velen willen 
thuis of in Harlingen dit gebeuren meemaken. Nu is door ons  
besloten het avondmaal te houden in de dienst van 26 maart.  
Bij deze bent u allen van harte uitgenodigd.
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Zusterkring 17 januari 2023
Zr. Nellie heette ons allen van harte welkom en wenste iedereen 
nog een goed 2023. Gelukkig was zr. Jenny ook weer in ons mid-
den. Nellie las de notulen van de Adventsmiddag voor daarna 
werd lied 528 gezongen. Martsje verzorgde het wijdingswoord en 
hoopte dat in 2023 wij elkaar een handvol licht kunnen geven. Wat 
is dit een handvol licht, door er te zijn voor diegene die het moei-
lijk heeft, dit kan door een gesprek maar ook heel goed door het 
vasthouden van een hand of een schouderklopje of gewoon naast 
iemand te zitten en echt te luisteren zodat men zich gehoord weet. 
Na de pauze liet br. Gerrit ons beelden van Harlingen zien van ik 
denk rond de jaren 1950 omdat ik me sommige buurten nog wel 
herinnerde. Dichtgespijkerde woningen of vervallen huizen, zoals 
b.v. de Zoutsloot of rond de gasfabriek, buurten waar je als kind 
of jongere niet mocht komen. Zr. Ineke herinnerde zich nog wel 
dat ze niet over een bepaalde brug mocht. Als je deze beelden ziet 
besef je weer eens hoe goed wij het hebben en hoeveel luxe.
Ons slotlied was 1014. Op 17 februari is de volgende bijeenkomst en 
dan komt ds. Wiske Beuker.

Sacrale dans 
Bij sacrale dans, meditatieve dans of Hartendans genoemd, ligt het 
accent op de beleving van de dans. Sacraal betekent heilig. Het is 
bewegen op  muziek, met schijnbaar eenvoudige bewegingen, die, 
met de muziek van invloed zijn op je hele wezen. Je wordt aange-
raakt. In de doopsgezinde kerk in Bolsward geeft Lideke Kieft een 
aantal keren per jaar sacrale dans op een zaterdagmiddag .
Lideke schrijft: Dansen is een taal van de ziel. We volgen met onze 
voeten de patronen en komen zo in beweging. De beweging die 
we van buiten maken kan ons ook van binnen laten bewegen.
Zaterdag 18 maart 2023 van 14.00 - 16.30 uur is er weer een dans-
middag in de Doopsgezinde ker, Skilpaad 29 in Bolsward. Het 
thema is ‘Kom, zoek een plek in het gras’.

De kosten zijn 15 euro inclusief koffie / thee met koekje. Aanmelden 
Lideke Kieft 06-14158369. Zie ook www.sacrale-dans.nl.
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In memoriam 

zr Grietje (Zus) de Vries-Aukema

Op 22 februari overleed Zus, ze zag er naar uit. Ze was op, ge-
noeg geleefd. Ze heeft genoeg beleefd, veel moois, maar ook 
veel verdriet en angst en lieve zorgzaamheid en dat allemaal 
al voor haar tiende.

Haar moeder was van Gereformeerde huize, haar vader 
niet, dus ze mochten niet trouwen, maar deden het toch en 
namen de wijk naar Nederlands-Indië en op 4 februari 1935 
werd Zus geboren in Magelang, ook broer Auke werd daar 
geboren. Haar jongste jaren waren prachtig, Zus sprak Maleis 
en Nederlands, in een mooi, warm land, maar de oorlog brak 
uit en ze kwamen in verschillende kampen, Zus gelukkig met 
haar moeder, maar haar Vader heeft ze nooit meer gezien. In 
die jonge jaren heeft Zus het slechtste, maar ook het mooiste 
van mensen meegemaakt, twee lieve nonnen die haar opvin-
gen als haar moeder ziek was, een Japanner die een pisang 
over het hek gooide wat hem waarschijnlijk het leven gekost 
heeft. Tijdens de reis naar het haar onbekende Nederland 
werd ze doodziek en werd ze niet meegeteld toen er warme 
kleding uitgedeeld werd waardoor de ontvangst in Nederland 
nog eens extra koud was. Maar Zus was, net als haar moeder, 
een doorzetter en ze haalde haar kruisje en werd verpleeg-
ster. En zorgzaam als ze was ontfermde ze zich op een avond 
over een man met een lelijk opgezwollen oog, het was Foppe 
de Vriesen die twee hebben elkaar nooit meer losgelaten en 
ze hebben samen 6 kinderen gekregen. Dat waren drukke, 
maar gelukkige tijden, even in Hoogvliet en toen terug naar 
het noorden, naar Midlum met zicht op de dorpskerk, en vele 
mooie herinneringen.

Met Foppe ging Zus naar de Doopsgezinde gemeente en daar 
werd zij door ds. Homan gedoopt. Ze zong in het zangkoor en 
nog steeds zong ze graag.  
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Als Diacones heeft Zus zich met veel liefde en aandacht voor 
onze gemeente ingezet en kon ze zich met behulp van de 
dochters zelfs over haar liftangst heen zetten en ook de ho-
gerwonende leden bezoeken. Hoewel ze er de laatste tijd niet 
meer kon komen was Zus nog altijd lid van de zusterkring en 
een trouwe bezoeker van de gespreksgroep Almenum, waar 
ze met haar wijsheid en heldere verstand en geheugen een 
fijne deelneemster was.

Na vele jaren zijn Foppe en Zus naar Almenum verhuisd, ook 
daar hebben ze nog vele jaren gelukkig samen gewoond. 
Foppe werd ziek en Zus heeft hem zolang mogelijk verzorgd 
tot ze er zelf aan onderdoor dreigde te gaan. Foppe overleed 
in 2016 en niet lang daarna ook haar broer Auke. Zus had 
inmiddels een virus op het evenwichtsorgaan gekregen en 
ging de laatste jaren steeds slechter lopen. Haar scootmobiel 
was een uitkomst, maar in huis viel ze steeds vaker. Ondanks 
alles bleef ze met haar heldere geest heel geïnteresseerd in 
de gemeente en in alles om haar heen. Ze genoot van haar 
kinderen en kleinkinderen, van bloemen en vogels en vlin-
ders, muziek, maar het leven werd desondanks ondragelijk 
en met haar kinderen om zich heen is Zus waardig en vredig 
ingeslapen. 

In de dienst bij haar afscheid op 27 februari in Andringa-state  
lazen we het slot van Karel Eykmans gedicht bij 1 Kor 13 waar-
uit haar sterke vertrouwen in de liefde van God klinkt:
 ’t Is liefde die ziet
 hoe opnieuw te beginnen
 die ieder verdriet
 ook de dood kan overwinnen   

Zus mag rusten in het vertrouwen dat Gods liefde haar draagt 
in de armen van de geliefden die haar voorgingen. Haar liefde 
leeft voort in allen die haar missen.

Zr. Wiske Beuker
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Een verhaal met als thema: vriendschap en verzoening
Voorgelezen op 12 februari in de dienst verzorgd door de liturgie commissie

Er loopt een stevige man langs de oever van de rivier en vertelt al 
wandelende het verhaal van de oorsprong van deze rivier onder-
aan de berg Ararat in Oost-Turkije. Het is de Eufraat, die ruim 5000 
kilometer lang is en uitmondt in de delta aan de Perzische Golf, in 
Irak en ook door Syrië stroomt.
Boeiende geschiedenis die Sinan Can verhaalde in de tv-documen-
taire ‘Op zoek naar het Paradijs’ , wat zou liggen tussen de Eufraat 
en de Tigris in Mesopotamië. Verrassend, verwonderlijk, verstil-
lend, zo onderging ik die afleveringen. Terug in de verre, soms 
5000 jaar oude, verleden tijd. Sinan maakte stukjes bijbelverhalen 
zichtbaar voor ons mensen nu, anno 2023. Wij zijn gehaast, gefo-
cust op digitale nieuwsmedia en -vaardigheden, vaak ongeïnteres-
seerd in andere mensen, te weinig aandacht en verwondering voor 
de natuur, wij zijn bezitterig, machtig en vooral snel!
En dan ineens die confrontatie met vroeger, wat daar nu nog 
‘vroeger’ is gebleven in bijna stilstaande beelden met sneeuw in de 
Kaukasus en de verzengende hitte in de woestijn in Irak. En dat al-
lemaal langs dezelfde Eufraat, die vissen en leven gaf aan de men-
sen die langs de oevers woonden. Maar die ook vele offers tot zich 
nam van volken die het recht in eigen hand namen. Toen al en nu 
nog steeds, alles draait om macht!

‘Hier is de Meester en hij roept U !’
Dat is mijn dooptekst en die heb ik sterk gevoeld bij het zien van de 
tocht langs de Eufraat. De Meester is geen Heer die op een troon 
ver boven ons uit zit. Een meester onderwijst, geeft les, wil ons iets 
leren waar je wat mee kunt tijdens ons leven. Niet overheersend, 
niet bestraffend, maar wijzen op verantwoordelijkheid ten opzich-
te van onze medemens, ook hier en nu in deze snelle tijd.
Sta eens stil bij wat Jezus toen en nu, bedoelde met zijn uitspraak 
in Mattheus 5: vers 47:
‘Als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat 
voor uitzonderlijks doe je dan …?’  Probeer wat meer positief te 
handelen, probeer wat meer te verzoenen, ook naar anderen toe, 
probeer wat meer vriendschap te sluiten met God, met Jezus, met 
familie. Ook met mensen buiten je comfort-zone en help de armoe-
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digen. Kijk niet weg. Jezus was toch duidelijk in zijn gelijkenissen, 
die hij de niet-verstaander voorhield.

Vriendschap mag nooit gemonopoliseerd worden. Claimen is fnui-
kend voor een vriendschap, claimen geeft verwarring en jaloezie. 
Jezus probeert juist te zeggen dat vriendschap en verzoening ver-
ruimend werkt, vreugde geeft, troost biedt, verrijking van gevoe-
lens en verdieping in stilte momenten, ook bij jezelf.
Wees oprecht in verbondenheid. Zoals de vrouwen in de kapotte 
stad Rakka, die een weeshuis hebben opgericht om kinderen van 
IS-strijders en tot slavin gemaakte Syrische vrouwen op te vangen 
en groot te brengen zonder rancune.
De kinderen werden vanwege ontkenning en schande aan hun lot 
overgelaten.
Verzoening?? De kinderen zijn onschuldige slachtoffertjes.
En zoals de Irakese schrijfster Samarqand die voor de ogen van 
haar vader 7 dagen gemarteld werd en daarna werd hij, in opdracht  
van Saddam Hoessein, geëxecuteerd.
Verleden tijd kan verzachten, de toekomende tijd kan verzoend. Is 
dat een sleutel naar vrede?

‘Hier is de `Meester’ en hij roept U en ons. En of die Meester nou 
Allah heet of God, het is de bedoeling om de diepte in ons geloof 
op te zoeken en vast te houden. Ook Majoor Boszhard, Moeder 
Teresia, Nelson Mandela, Maarten Luther King, Ghandi en Jezus 
riepen op tot verzoening, verwachting en vriendschap.

Ga voor het goede, overdrijf jezelf niet en onderschat de ander 
niet. Vriendschap is veel, maar niet alles. Kies ook de ruimhartig-
heid en tevredenheid, want je moet verder. Mens ben je en jij en 
wij allen. Geen Heiland. Zoek, ook bij ellende en droefenis, via de 
woorden van Jezus, de essentie van God in ‘ik ben er voor ieder-
een’ en ga bij twijfel op zoek naar het ‘Paradijs’, dat wil zeggen: ga 
op zoek om met hart en ziel in harmonie te leven.

Koosje Werther-Kingma

Gedachte
Lachen is de beste manier om je tanden te laten zien
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Dagelijkse inspiratie 
in de Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. 
We staan stil bij het leven van Jezus. Hij 
heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: 
de hongerigen eten en de dorstigen drinken 
geven, de naakten kleden, de vreemdelin-
gen onderdak bieden, de zieken verzorgen, 
de gevangenen bezoeken en de doden 
begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag 
van vandaag. Als ultieme daad van barm-
hartigheid gaf Jezus zijn leven en stond 
op uit de dood. Daarmee liet Hij ons zien: ‘Ik ben er voor jou!’ wij 
mogen er ook zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen die wachten 
op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. 
De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en 
goed te doen.
De Veertigdagentijd neemt u mee op weg naar Pasen. De Doops-
gezinde gemeente in Joure mailt iedere dag een tekst om over na 
te denken of een oproep om aan de slag te gaan. Zo komt u iedere 
dag een stapje dichter bij het Paasfeest.
Aanmelden voor deze mailing kan door een mail te sturen naar 
40dagendgjoure@gmail.com. 

Vesper wereldgebedsdag en lezing 

Op vrijdag 3 maart is het wereldwijd gebedsdag. De Werkgemeen-
schap van kerken sluit hier graag ook in Harlingen bij aan en wil u 
hartelijk uitnodigen voor  de vesperviering  in de Doopsgezinde 
Vermaning. De aanvang is om 19.00 uur. 
Het thema van de viering is ‘Zichtbaar Verbindend Geloven’. Voor-
gangers zijn ds. Wiske Beuker en ds. Ulbe Tjallingii. Na afloop is er 
koffiedrinken en een gezamenlijk leermoment o.l.v. ds. Teunard 
van der Linden, vanaf ca. 19.45 uur. Hij zal aan de hand van een 
presentatie vertellen over ‘Verbinding’ in de rijke kerkgeschiedenis 
van Harlingen. De gezamenlijke afsluiting is om 21.00 uur. 
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Uit het archief

Onze broeder Martien Kracht uit Alkmaar heeft gereageerd op de in-
houd van De Nieuwe Pastorale. Hij is in het archief van zijn geliefde 
moeder gaan zoeken en we ontvingen de volgende reacties:
In het januari/februari nummer 2023 las Martien: ‘Het leven zal ste-
nen op je weg leggen. Aan jou de beslissing om er een muur of een 
brug van te maken’.
In het nummer van de Nieuwe Pastorale van september 2016 vond 
hij het thema: Bruggen bouwen, beter gezegd; geen muren, maar 
bruggen. En in De Nieuwe Pastorale van december 2017 vond Mar-
tien het gedicht ‘Breng jij me weg tot aan de brug?’
Én het thema ‘Bruggen bouwen’ was aanleiding voor de kerkendag 
op 2 oktober 2016, georganiseerd door de Werkgemeenschap van 
Kerken in Harlingen. Daarom dit gedicht.

Geen muren, maar bruggen
Ooit - lang geleden - was er een mens
Hij had ruzie met zijn naaste buur
Hij kocht een grote stapel stenen
En bouwde een hele hoge muur

Even lang geleden was er nog een mens
Hij droeg stenen op zijn sterke rug
Hij wilde mensen met elkaar verbinden
En daarom bouwde hij een brug.

Sinds dat moment - heel lang geleden,
Is er weinig veranderd om ons heen
Er komen steeds weer muren en bruggen
Gebouwd door mensen, steen voor steen.

Als jij - levend in het hier en nu-
Een steen wilt leggen, groot of klein
Stop dan met muren op te richten
Ook jij kunt bruggenbouwer zijn.

Omdat er veel kopie is binnen gekomen, wordt het gedicht 
‘Breng jij me weg tot aan de brug?’, opgenomen in het volgende nummer.
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Internationale vrouwendag 8 maart

Internationale vrouwendag staat in het teken van strijdbaarheid en 
het gevoel van solidariteit van vrouwen, overal ter wereld, meestal 
aan de hand van een specifiek thema, het wordt op veel verschil-
lende manieren gevierd. Deze dag is ontstaan doordat vrouwen op-
kwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid 
en vrouwenkiesrecht. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal 
voor het eerst gevierd. In Nederland werd de eerste Vrouwendag 
gevierd op 12 maart 1912. In Nederland was er al een Vrouwendag 
op 2 februari, of ook genoemd ‘Lieve Vrouwendag’, een lichtfeest. 
Naar joodse gewoonte moest Maria 40 dagen na de geboorte van 
Jezus (Kerstmis), laten zuiveren in de tempel. Daarbij bracht ze 
zoen- en lichtoffers. In de joods-christelijke traditie werd deze dag 
daarom het feest van het licht, en werden er kaarsen gewijd en 
aangestoken en pasgeboren baby’s gezegend.

In het kader van inter-
nationale vrouwendag, 
worden er op 8 maart bij 
ontmoetings- en activitei-
tencentrum Nieuw Zuid, 
verschillende activiteiten 
en workshops georgani-
seerd. Het thema is: Voel je 
welkom en word je eigen 
heldin!

Nieuw Zuid is te vinden aan 
de Prinses Irene-straat 2, 
tegenover de RSG. 

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Ellen Uivel, 
06-127 438 22 of via mail: 
e.uivel@harlingen.nl.
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Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel

Er kraait geen haan naar
Er  is niemand die het weet, 
het blijft geheim, je zult er 
geen problemen mee krijgen. 
Dat betekent de uitdrukking. 
Het gaat oorspronkelijk om iets 
wat het daglicht niet verdragen kan, 
wat verkeerd is. Het kraaien van de 
haan heeft vaal iets onheilspellends, 
en dat is zeker het geval bij de 
verloochening van Jezus door 
Petrus. De heen symboliseert 
waakzaamheid en die ontbreekt 
dus als er geen haan kraait!

“Eer de haan kraait, 
zult gij MIJ driemaal verloochenen”.

Matteüs 26: 34, Lucas 22:61

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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Mededogen

Wij leven in een verscheurde wereld waarin mensen steeds meer 
tegenover elkaar lijken te komen staan. De media storten veel infor-
matie over ons uit en ik vraag me vaak af, wat is nu waar en wat niet 
en vooral: Wat is de waarheid voor mijzelf. Een oordeel is gemakkelijk 
geveld, maar met dat oordeel zouden we ook onszelf moeten beoorde-
len (Matthéüs 7: 1 en 2). Een oordeel kan vaak zeer onbarmhartig zijn 
en is soms gauw uitgesproken. Mijn moeder hield ons dan vaak een 
spiegel voor: Hoe zou jij het vinden als jij de ander was? Matthéüs 5: 
1-16 is voor doopsgezinden altijd een belangrijke richtlijn geweest en 
naar ik hoop nog steeds. 
Een gedicht van Catharina Visser verwoordt voor mij zo bijzonder de 
innerlijke tweestrijd van het ideaal en de harde werkelijkheid omdat 
die allebeide deel van ons leven uitmaken. 

H.C. de Haan

Hier woon ik
Dit is het landschap van mijn ziel
bij elke lispeling van de wind 
is het of ik het paradijs hervind;
in al wat groeit zweemt hier subtiel
de onschuld van een kind.

Maar ver achter de horizon
daar is mijn woonland, waar mijn hart
zich in het struikgewas verwart;
van dagelijks ongeduld en onbegonnen 
liefde en schuld die mij verstart.

En toch kan ik de hamerslagen 
van dit verloren paradijs verdragen
want beide  landen vlechten zich ineen
tot een doorleefd patroon waar geen
gewoel de liefde kan verjagen.

En allengs leer ik hoe het paradijs
niet bloeien kan zonder het grijs en
onbestendig weerbeeld van mijn onvermogen
en hoe mijn woonland daardoor wijs en
sterk gevoed wordt door het mededogen.

Uit: Weten met het hart van Catharina Visser 
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Koster worden

Een verslagje van de afgelopen zondag 5 februari, mijn 1ste koster-
dag. De liturgie had ik ontvangen, maar heb ik niet kunnen openen. Ik 
kwam dus geheel onvoorbereid op deze dienst. Gelukkig had ik geen 
moeite met het gewone kosterwerk samen met mede koster Anneke 
Rinsma.
De liturgie was geprint, dat wist ik wel, maar het speciale aan deze 
dienst was een verrassing. Het was wat meer koffie zetten en het 
suikerbrood snijden. Hoe bijbels was dat. De kinderen mochten bij de 
dienst blijven en hebben zich prima gedragen. Wiske was de predikant 
en en dat leverde veel zingen op. Mooie liederen.
Eerst was er een officieel gebeuren voor de kerkenraad: nl. het aftre-
den van Doeke Odinga en het opnieuw aantreden van Jan Stelwagen. 
Doeke werd bedankt en Jan werd welkom geheten en beide ontvin-
gen een boeket tulpen.
Toen kwam het stuk wat mij dus was ontgaan, nl. het uitzenden van 
Fulco van Hulst als Geestelijk Verzorger in het MCL, vanuit onze ge-
meente. Ik wist niet dat dat zo gaat, dat daar een speciale beroeping 
en toestemming voor nodig is en een zegening. En Fulco kreeg deze 
keer het boeket van de avondmaals tafel.
Ik vond het wel een mooi gebeuren, het geeft een toegevoegde waar-
de aan dat werk. Na afloop kon iedereen hem feliciteren, maar wij, als 
kosters, hadden het een beetje druk zodat dat erbij gebleven is. Maar 
hierbij, Fulco van harte gefeliciteerd en ik hoop dat deze functie je dat 
geeft wat je ervan verwacht en meer. De koffie met het Suikerbrood 
viel bij iedereen goed in de smaak en met een voldaan gevoel is ieder-
een huiswaarts gegaan. 

Mien Sietsema

Fulco, Jan en Doeke 
na de dienst op 

5 februari jl.
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De takkenbos
Een oud volksverhaaltje voor jong en oud

Er was eens een man die drie zonen had
Tot groot verdriet van de man maakten de drie jongens altijd ruzie.
Op een dag zei de vader: “breng me zoveel takken als je kunt dra-
gen”. De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en alle 
dre kwamen ze terug met een grote bos takken.
“Neem nu ieder één tak” zei de vader “en probeer die te breken”. 
“Hartstikke makkelijk” zeiden de jongens en ze braken hun stokken 
doormidden.
“Bind nu alle stokken met een touw samen”, zei de vader” en probeer 
nu de hele bos takken te breken”.
Ze probeerden het om de beurt, maar de takken, die afzonderlijk zo 
gemakkelijk gebroken konden worden, waren samengebonden zo 
sterk als staal.
“Zie je”, zei hun vader, “wat jullie met deze stokken doen kan ook 
met jullie gebeuren”.
Wanneer je altijd alleen voor jezelf vecht, ben je alleen en kun je ge-
makkelijk aangevallen en gebroken worden.
Maar… samen zijn jullie sterk, dat geldt voor stokken, maar ook voor 
mensen”.

Toegezonden door Lineke Ammerlaan

Het jaar van het konijn

Op 22 januari 2023 is het jaar van het konijn gestart. Het konijn is de 
vierde van de Oosterse dierenriem-dieren. Volgens de legende was 
het konijn trots - zelfs arrogant - op zijn snelheid. Hij was de buur-
man van de os en maakte altijd grapjes over de traagheid van de os. 
Op een dag zei de keizer dat de volgorde van de dierenriem bepaald 
zou worden door de volgorde waarin de dieren op zijn feest zouden 
arriveren. Het konijn vertrok bij het aanbreken van de dag. Toen hij 
aankwam waren er ng geen andere dieren. Hij dacht dat hij de eerste 
was en dacht : ik doe nog snel even een dutje. Toen hij weer wakker 
werd waren er al drie andere dieren gearriveerd. En één van hen was 
de os, die deze keer niet zo traag was…
De 12 dierenriem-dieren zijn in volgorde: rat-os-tijger-konijn-draak-
slang-paard-geit-aap-haan-hond-varken.
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6 april a.s. The Passion vanuit Harlingen

Elk jaar is er bij de KRO-NCRV op witte donderdag een uitzending 
van het muzikale paasevenement The Passion. Dit jaar wordt deze 
productie uitgezonden vanuit onze mooie stad Harlingen. 

De namen van de discipelen van The Passion 2023 zijn bekend
Onder anderen BinnensteBuiten-gezicht Theo-Bert Pot, actrices  
Annette Barlo en Lieke Hammink, olympisch schaatser Michel  
Mulder en influencer en acteur Xavier Molijn maken hun opwachting 
tijdens het live paasevenement, dat op donderdag 6 april vanuit 
Harlingen wordt uitgezonden op NPO 1.

De gevarieerde cast zorgt er volgens KRO-NCRV voor dat het verhaal 
van The Passion ‘voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt – jong, 
oud, gelovig of niet’. Naast Pot, Barlo, Hammink, Mulder en Molijn zul-
len ook Emma Decker, Ayşegül Karaca, Boaz Roelevink en Ilse Heus te 
zien zijn in de show. De discipelrollen staan bovendien ook centraal in 
het vervolg op het paasverhaal tijdens The Passion Hemelvaart.

Na drie edities zonder publiek verwelkomt The Passion dit jaar ook 
weer mensen tijdens het paasspektakel. Daarnaast trekt er een 
processie rondom het bekende grote verlichte kruis door Harlingen. 

The Passion 2023 wordt vanuit Harlingen uitgezonden op 
Witte Donderdag 6 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Dit jaar zijn de hoofdrolspelers: (v.l.n.r.) Buddy Vedder (Judas), Bertrie Wierenga 
(Maria Magdalena), Ferdi Stofmeel (Petrus), Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weer-
denburg (Maria), Dragan Bakema (Pilatus) en Anita Witzier (Verslaggever).
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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
 Voorganger: Organist: 
12 maart Mw. T. Kingma-Vlietstra Dhr. K. Schout 
19 maart  zr. W.G. de Boer mw. A. Bonnema 
26 maart C.F. Weisz  mw. J. van Wier

Agenda voor maart 2023
Voor de lezers van De Nieuwe Pastorale zou het fijn zijn als u de  
activiteiten van de diverse groepen wilt doorgeven aan de redactie.

Vrijdag 3 maart, 19.00 uur Vesperviering i.v.m. wereld-
 gebedsdag, in onze Vermaning

Woensdag 8 maart  Kerkenraadsvergadering

Donderdag 16 maart, 14.00 uur Gespreksgroep Op Donderdag

Dinsdag 28 maart, 14.30 uur  Zusterkring

Donderdag 6 april, 20.30 uur Uitzending The Passion op NPO1

Vooraankondiging:
Woensdag 19 april Voorjaarsledenvergadering



21 

Vakantiemidweek op Fredeshiem, Steenwijk 2023

Het thema van de midweek is: ‘Wie schrijft die blijft’. Van oorsprong 
een spreekwoord wat betekent dat je boekhouding op orde moet 
zijn. In een andere context wordt er vaak bedoeld: wie schrijft, die 
blijft in beeld.

Naast alle ontspanning gaan we gedurende de midweek dieper in 
op het thema ‘Wie schrijft die blijft, die blijft in beeld’. We willen u 
dan ook vragen uw favoriete boek mee te nemen en een foto van 
uzelf. Aan de hand van beide gaan we met elkaar in gesprek.

De midweek is van maandag 17 april tot vrijdag 21 april. We zijn 
momenteel bezig om een gevarieerd en ontspannen programma 
samen te stellen. Zodra dit bekend is, sturen we u dit toe, samen 
met de bevestiging van opgave. De leiding van deze midweek is in 
handen van br. Fokke en zr. Annie Rekker-v.d. Werff

De kosten voor de midweek zijn: € 480,- voor een éénpersoons-
kamer en € 430,- voor een tweepersoonskamer (per persoon)
Het juiste bedrag kunt u met uw opgave overmaken naar: 
IBAN NL20 RABO 01 46 45 83 46 t.a.v. Penningmeester FDS; o.v.v. 
‘Fredeshiem midweek 2023’.

N.B.
Een collectieve annuleringsverzekering is helaas niet mogelijk. 
Deze kunt u bij verschillende verzekeraars afsluiten.
Mochten de kosten van deze midweek voor u een bezwaar zijn 
om deel te nemen, neem dan contact op met zr. Annie Rekker-v.d. 
Werff. U kunt ook contact met haar opnemen als er vragen zijn 
over het eventueel ‘meenemen van zorgverlening’ op het vakantie-
adres.

Aanmelden en voor vragen en kunt u contact opnemen met:
Zr. Annie Rekker-v.d. Werff
Mejontsmastraat 38, 9285 RE Buitenpost.  
 Tel. 06-22052806
Email: ahrekker@hotmail.com

Belangrijk:
Aanmelden was mogelijk tot 1 maart.
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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.

Er schuilt een soort rust in de wetenschap 
dat je in je eentje tevreden kunt zijn.

Nathalie Le Blanc
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Tegen de stroom inroeien 
is de enige manier om bij de bron te komen.

Rikkert Zuiderveld



Preekdiensten van 5 maart t/m 9 april

3 maart, wereldgebedsdag ds. W.I. Beuker en ds. U. Tjallingii
19.00 uur, Doopsgezinde Vermaning organist S. Akkerman

5 maart, Fryske tsjinst zr. G. Bies
9.30 uur organist S. Akkerman

12 maart ds. W.I. Beuker
9.30 uur organist G.J. Elsinga

19 maart br. J. Regnerus
9.30 uur organist G.J. Elsinga
Extra collecte t.b.v. St. Menno Simons sdmf

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 GEEN DIENST 
I.v.m. met de uitzending van The Passion vanuit Harlingen

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

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 aprilnummer verschijnt in week 13 van 2023. 
Kopij inleveren voor woensdag 22 maart 2023.

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


