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Van de redactie

April is de vierde maand van het jaar en wordt ook wel grasmaand, 
paasmaand of eier-maand genoemd. De maand begint wel wat 
vreemd: op die datum mag je zonder probleem de mensen voor de 
gek houden.

April is ook een maand met een grillig weerpatroon: ‘april doet wat 
hij wil’: prachtige zonnige dagen en dagen met hagel en soms nog 
wat sneeuw…

Dé gele voorjaarsbloem is de paardenbloem! Hele gele velden zijn 
te zien, hoewel, vroeger meer dan nu. De naam heeft oorspron-
kelijk te maken met de voorkeur van paarden voor de plant. Ook 
andere dieren zoals konijnen zijn er dol op. Geiten, schapen en 
koeien gebruiken de paardenbloem als medicijn. De paardenbloem 
is ook belangrijk voor bijen en vlinders en andere insecten, het is 
een belangrijke bron van stuifmeel en nectar. Voor mensen is de 
paardenbloem ook eetbaar: bloem, bladeren en wortel kan genut-
tigd worden. Van de bloem kan een honingachtige stroop of jam 
gemaakt worden. De blaadjes zijn bekend onder de naam molsla, 
ook wel voorjaarsgroente genoemd. En … de paardenbloem blaast 
de pluisjes ver weg, dus elk jaar komen er overal weer nieuwe paar-
denbloemen!

Dit jaar vallen de Paasdagen in 
april. Theoretisch kan Pasen val-
len tussen 22 maart en 25 april. 
De precieze datum van dit chris-
telijke feest wordt bepaald door 
de maan. Pasen valt namelijk op 
de eerste zondag na de eerste 
volle maand in de lente.

April is de maand van de kruis-
dood en de opstanding en dat 
vieren we elk jaar weer.
Een goede Pasen gewenst.
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Dona nobis pacem, geef ons vrede!

Het werd toch oorlog. en als u dit leest is die 
vast nog niet voorbij en de trauma’s en geo-
politieke en economische gevolgen nog 
decennia lang niet. Wat een droefenis, wat 
een ontreddering, maar wat een moed ook…
van mensen die vechten voor hun zelfbeschik-
kingsrecht…
van mensen die vluchten voor hun leven en 
voor een nieuwe toekomst…
van mensen die hen daarbij helpen…

‘O lieve Heer, geef vrede!’ Woorden schieten te kort, wat moet je 
nog bidden, als de wapens spreken… 
Flarden van smeekzangen om vrede komen boven 
‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 
‘Het onrecht heerst op aarde’, 
Maar laat de leugen niet triomferen,
‘Verlos ons van de boze, 
Laat niet de goddelozen op aarde koning zijn!’ 
Goede God, hoe kan het ooit weer goed worden?

Maar onweerstaanbaar wordt het Pasen. Het feest van de opstan-
ding van Jezus, de liefde zelf die zelfs de dood overwint. Jezus die 
mens met ons was, God met ons, in alles wat Hij leerde en deed.
Hij liet zien dat alleen de liefde overwint! En daarom mogen ook 
zijn navolgers hopen op de bevrijding uit de doodse machten die 
deze wereld in hun greep hebben.

Paul Begheyn schrijft het zo in zijn hertaalde psalm 82.

Niet zomaar een god,
het hart van de hemel is Hij!

Wie waagt het dan nog
de aarde te tarten, zeggend:
Hier gaat het om God noch gebod.
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Geef ruimte, doe recht,
bemoedig en draag
de laatsten, de minsten,
wier ziel wordt ontkend,
wier lichaam gefolterd.

Lachende beulen – hun smerige oorlog
komt eens aan het licht.
Zij weten wel wat zij doen, zij
weten maar al te goed.
De aarde kreunt en vloekt
onder hun doorzichtig gewicht.
Zij wanen zich goden,
gepurperd, goudgebiesd.

Maar vrouwen, mannen, kinderen,
eens spoorloos verdwenen,
duiken op uit de zee,
staan op uit hun graf.

Hun stemmen vullen de hemel:
‘wil ons behoeden
voor gebrek aan hoop,
wankelmoedigheid,
leven zonder U,
dan zullen wij leven,
niets kan ons stuiten,
zelfs niet de dood.
Want God heeft in ons 
zijn toekomst geprent.’

God red de aarde,
ontferm U over de wereld. 

Paul Begheyn, Psalm 82 (uit: Twintig Psalmen hertaald)
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Jezus liet zien dat alleen de liefde overwint!
Niet de wapens winnen, maar de onderhandelingen.
Niet de tirannen winnen, maar de liefde, de barmhartigheid, van 
gewone mensen.
Niet de oligarchen en de superrijken winnen, niet de hebzucht 
wint, maar de ruimhartigheid van zovele gewone mensen.
Met Jezus mogen wij opstaan en anderen helpen opstaan, 
gekleineerden, weggejaagden, murwgelogenen, wij mogen 
opstaan en hen helpen opstaan.
Mag het dan voor heel de schepping echt Paasfeest worden, een 
waar feest van opstaan in hoop, om de liefde van God die overwint!

Vrolijk Paasfeest

Da. Wiske Beuker

De boomdieren

In de bomen is de hemel dichterbij
is de grond verder dan op de grond
weten de dieren, misschien
springen zij daarom
van boom tot boom
van tak tot tak
dan weer dichter bij de hemel
dan weer dichter bij de grond

K. Schippers
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Van de kerkenraad

Op 16 maart kwam de kerkenraad bijeen. En petit comité vanwege 
vakantie en ziekte. We openen deze vergaderingen bij toerbeurt. 
Janneke heeft dit keer een mooi gedicht voorgelezen.
We zijn blij dat we zondags de dienst met zijn allen kunnen vieren 
en met elkaar kunnen koffiedrinken. Maar wat een zorgen om alle 
ziekte, operaties en overlijdens van geliefde mensen, waar we he-
laas mee te maken hebben. 

Onze broeders van de financiële commissie hebben, in voorbe-
reiding op de jaarvergadering, toelichting gegeven op de cijfers. 
Daar hoeven we ons nog geen zorgen over te maken, maar wat de 
toekomst brenge moge…
De burgerlijke gemeente is bezig een ‘kerkenvisie’ (een strategi-
sche visie op de toekomst van kerkgebouwen) op te stellen samen 
met de kerkelijke gemeente, daar praten we de volgende vergade-
ring over met de commissie beleid. 
Wilt u daar meer over weten dan kunt u informatie vinden op de 
website www.cultureelerfgoed.nl onder onderwerpen/religieus-
erfgoed/lokale-kerkenvisies.

De voorbereidingen voor de ledenvergadering op 20 april zijn 
gestart. Na de digitale ronden nu ook weer een echte vergadering. 
Ik kan u verklappen dat br. Fulco van Hulst ons na de pauze vertelt 
over eekhoorn en olifant. We hopen dat velen van u aanwezig kun-
nen zijn. 

We spraken ook over de vluchtelingen uit Oekraïne die in Harlingen 
onderdak vinden. Wellicht dat we nog ergens mee kunnen helpen, 
als daar vraag naar is dan komen we natuurlijk bij u op de lijn.

We gaan het voorjaar in en op weg naar Pasen. 

Pasen geeft ons het bewijs dat liefde overwint.
Omdat zelfs na veel grauw en grijs, alles opnieuw begint.

Met zusterlijke groet,
Ellen Eghuizen
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In memoriam 

br. Jan Meester

Op zondagavond 20 maart 2022 is onze br. Jan Meester zachtjes uit 
het leven weggeleden, met Trienke aan zijn zijde en met een glimlach 
om zijn mond. Zijn lichaam was op, maar zijn liefde niet. En om die 
liefde draaide zijn leven en dus ook de dienst waarin we afscheid van 
hem namen op 26 maart in onze vermaning aan de Zoutsloot. 

Aan het begin werden 7 kaarsen aangestoken door de 7 kleinkinderen. 
En met bijdragen van Trienke zelf, met daarbij een schilderijtje en 
de prachtige muziek van J.S.Bach: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
(BWV 106), met liefdevolle toespraken van de kinderen en klein-kin-
deren en hun foto’s en muziek, van familie en vrienden, met  
Albert Kuiper aan de piano en Loek van der Heide die zong en met 
Gerrit Jan Elsinga aan het orgel en een gezongen Onze Vader: God fan 
fier en hein ús Heit en het staand gezongen ‘Ik voel de winden Gods 
vandaag’ namen we op gepaste wijze afscheid van Jan. We lazen  
I Korinte 13, Paulus’ ode aan de Liefde. 
Na de afscheidsdienst aten we bij de koffie een krakeling een oudhol-
landse begrafenis lekkernij. De achtvorm van de krakeling staat sym-
bool voor het begin en het eind, leven en dood, maar ook voor nieuw 
leven, het gaat altijd door, want de achtvorm doet denken aan de 
achtste dag, de dag van de opstanding. En de suikerlaag wil naast het 
verdriet ook de zoete herinneringen oproepen. En dat deden we volop.
Jan Gauke Meester werd op 14 april 1939 in Ferwerd geboren, zijn 
vader was Gereformeerd en zijn moeder Remonstrants. Jan ging naar 
de Remonstrantse zondagschool, maar op de HBS viel hij voor de 
Doopsgezinde Trienke Banga en met haar ging hij naar de Doopsge-
zinde Jongeren Bond. Daar voelde hij zich thuis en zo kwam het dat 
ze trouwden in Harlingen. Door Jans werk bij Philips gingen ze wonen 
in Eindhoven en daar werd Jan op Pasen 1966 door ds. Lex van Gilze 
gedoopt op zijn belijdenis getiteld en samengevat als ‘Ik geloof dat 
ik geloof’. Dat was Jan ten voeten uit, altijd onverwacht, eigenzinnig, 
spits, en vooral met humor. In zijn geloof zat beweging, voortgang, 
ontwikkeling, net als in het gezinsleven. De 3 kinderen werden gebo-
ren, de familie verhuisde naar Leeuwarden, Jan groeide van werk in 
het papier naar hout en hout-import bij Hubert Jans waar hij zelfs  
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mededirecteur van werd. En vanaf 
1974 woonde het gezin in Harlin-
gen. Br. Jan was oprecht in mensen 
geïnteresseerd en zette zich in voor 
allerhande organisaties en clubs 
zoals het Hannemahuis, de Lions, 
de scouting, en de ‘stadsgidsen’ in 
navolging van Trienke. Onze Doops-
gezinde gemeente Harlingen diende 
hij vele jaren ook als voorzitter, en 
daarnaast was hij voorzitter van de 
Doopsgezinde Ring Bolsward, de 
Friese Doopsgezinde Sociëteit en zat hij in de Boederschapsraad het 
dagelijks bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, hij was 
voorzitter van de Stichting Pensioenfonds en o.a. ook initiator van 
het vangnet voor zieke predikanten, maar ook altijd thuis voor zijn 
kinderen en kleinkinderen en zijn meiske Trienke. De laatste jaren was 
Jan onverminderd enthousiast actief in de Stichting Doopsgezinde 
Monumenten Friesland, waar hij zich inzette voor het Contourenkerk-
je en de Pingjummerhalsband, en natuurlijk in het ontvangst groepje 
van het Pingjummer schuilkerkje zat en weet hoeveel Mennonites, 
mennonieten en Mennisten heeft rondgeleid. En als Jan kon was hij 
in de kerk en bij de bijbelkring Norg, altijd met een grote glimlach en 
een onverwachte geheel eigen kijk vanuit zijn nog steeds groeiend 
geloof.
Na zo’n actief leven is het niet gek dat zijn lichaam op was, Alzheimer 
kreeg hem te pakken en door de neuropathie werd het lopen minder 
daar had hij moeite mee. Jan viel en moest geopereerd worden. in 
Franeker was het goed, maar hij was niet thuis bij Trienke. Trienke en 
de kinderen waren wel steeds bij Jan. Jan overleed op 20 maart, hij is 
82 jaar geworden. 
Mag Gods liefde die hem zijn hele leven dreef, Jan nu in vrede dragen 
en Trienke en de kinderen blijven sterken.

da. Wiske Beuker
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Een kleine overdenking bij Goede Vrijdag

Richteren 9
Eens gingen de bomen er op uit om een koning te kiezen. Ze 
vroegen de olijfboom ‘Wilt U onze koning zijn?’ Maar de olijfboom 
antwoordde: ‘Zou ik ophouden mijn olie af te staan, waarmee 
mensen en goden worden vereerd, om wat te wuiven boven de 
andere bomen uit?’. Toen vroegen ze aan een vijgenboom. ‘En u, 
wilt u onze koning zijn?’. Maar de vijgenboom antwoordde: ‘Zou 
ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven 
boven de andere bomen uit?’. Toen vroegen ze aan de wijnstok: ‘En 
u, wilt u onze koning zijn?’. Maar de wijnstok antwoordde: ‘Zou ik 
ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt, om 
wat te wuiven boven de andere bomen uit?’. Ten slotte vroegen de 
bomen aan de doornstruik: ‘En u, wilt u onze koning zijn?’. En de 
doornstruik antwoordde: ‘Als u mij werkelijk als koning wilt zalven, 
kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven’.

Gespreksgroep Op Donderdag
Donderdagmiddag 17 maart was de laatste bijeenkomst van dit 
winterseizoen. Maar volgend winterseizoen gaat DV de gespreks-
groep weer door. Omdat het dichten in de smaak viel zijn we daar 
deze laatste middag mee doorgegaan. Henk de Haan maakt zelf 
nog regelmatig een haiku en hij is gevraagd om ons verder te bege-
leiden. Onder leiding van hem hebben we eerst tekenoefeningen 
gedaan met oost-indische verf om meer/dieper bij jezelf te komen 
en daarna n.a.v. de vier tekeningen weer een haiku te maken. Een 
haiku bestaat uit 3 versregels, met respectievelijk 5 - 7 - 5 lettergre-
pen. Als herinnering stuurde De Haan deze haiku’s nog toe:

communiceren
het lichaam spreekt boekdelen
archief gesloten

bijbelse beelden
vader, zoon, heilige geest
alles is geweest

Sietske Ypenga
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Paasgedicht

Hij maakte het verschil. 
Hij liet zich niet verleiden. 
Hij koos de zware weg om God te dienen. 
Ook wij moeten kiezen 
Petrus of Pilates. 
Vriend of vijand. 
Slechts toeschouwer zijn bij het kruis 
of treuren net als Maria. 
Zijn weg of onze weg. 
Hij werd verraden,
uitgejouwd.
Vals beschuldigd. 
Hij werd gemarteld. 
Zijn kracht vloeide weg.
Hij stierf …
Eenzaam. 

Hij stond op als de zon die de bloemen opent. 
Vrouwenogen ontdekten dit wonder. 
De strijd was gewonnen. 
Zijn kracht kan ons vrijmaken. 
Zijn hand wil op onze schouders rusten 
Hij wil ons vasthouden. 
Na Zijn lijden is alles anders geworden. 
Hallelujah. 
Vrede voor iedereen. 
Alles komt goed.

Aad v.d. Klauw
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Mienskipssnein Ring Bolsward 
zondag 15 mei 2022

Zusters en broeders, we kunnen elkaar weer ontmoeten! En wat 
zal het leuk zijn met elkaar te delen hoe het gaat, wat er gebeurd 
is de laatste jaren en wat er nu staat te gebeuren. Alle gelegenheid 
daarvoor is er tijdens onze Mienskipssnein, die dit jaar in Warns zal 
plaatsvinden, op zondag 15 mei, vanaf 10.30 uur. 
De doopsgezinde gemeente van Warns heeft een prachtig gastvrij 
programma gemaakt. Het gaat een heerlijke dag worden!

Het programma
Rond half elf is er koffie. Om elf uur begint de viering met het the-
ma “Op reis ?!”. De dienst wordt verzorgd door voorgangers van 
de Ring Bolsward. Orgel wordt bespeeld door Durk Jan de Boer. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Klaas Zijlstra, een gita-
rist en zanger. Hij is afkomstig uit Bolsward. Hij zal voor ons zingen 
en spelen en ons helpen samen een heel bekend lied te zingen. 
Na de viering kunnen we ‘wat tiid fertraapje’. Dan is er brood met 
soep, de gemeente Warns regelt dit allemaal – geweldig! -.

Half twee staat er een bus voor de deur. Wie wil kan mee met de 
bus om een uurtje door het prachtige Gaasterlân te rijden, met een 
tussenstop bij de vermaning in Stavoren. Als we terugkomen is er 
nog een kopje thee en sluiten we af met een lied. En dan gaan we 
naar huis, blij dat we elkaar weer gezien hebben en met de hoop 
elkaar volgend jaar weer te ontmoeten. Liefst tussendoor ook met 
een andere activiteit.

Opgeven voor 1 mei liefst bij de eigen kerkenraad voor de lunch en 
als u meegaat met de busreis. Per gemeente graag de opgave dan 
verstuurd worden naar zr. Hinke van der Meer, hinkevandermeer@
outlook.com.

We hopen op een enorme toeloop en kijken er naar uit u te ont-
moeten!

Doopsgezinde gemeente Warns, Voorgangers Ring Bolsward
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Verbanddoos

Wij hebben allemaal een verbanddoos nodig met de volgende 
inhoud:
- een bril
- een elastiekje
- een verband
- een potlood
- draad
- een gom
- een kus van chocolade
- een zakje thee
Je vraagt je stellig af waarvoor al die dingen dienen!
Een BRIL…
om alle kwaliteiten van de mensen rondom ons te zien en te waar-
deren.
Een ELASTIEKJE… om niet te vergeten flexibel te zijn als de mensen 
of de dingen niet zijn zoals we zouden willen.
Een VERBAND… om de gekwetste gevoelens te genezen, zowel de 
onze als die van anderen.
Een POTLOOD…. om al het goede dat ons elke dag overkomt te 
noteren.
DRAAD… om de mensen die echt belangrijk zijn in ons leven aan 
ons te binden.
Een GOM… om niet te vergeten dat elk van ons fouten maakt en 
dat we de gelegenheid hebben die uit te vegen.
Een KUS VAN VHOCOLADE… om ons eraan te herinneren dat ieder-
een elke dag behoefte heeft aan een kus, een liefkozing en een 
teder woord.
En tenslotte een ZAKJE THEE… zodat we op het einde van de dag 
kunnen rusten, ons ontspannen en nadenken.

Misschien ben jij voor de wereld gewoon ‘iemand’,
maar je bent stellig ‘de wereld’ voor iemand.
Moge deze verbanddoos binnen jouw bereik zijn in geval van nood!

Lineke Ammerlaan
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Recept spruitjes gratin

ingrediënten
500 gram zoete aardappels
500 gram spruitjes
250 gram zachte geitenkaas
200 ml room
1 ei
peper en zout
1 theelepel verse of gedroogde tijmblaadjes
50 gram walnoten

Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden.
Snijd de geschilde zoete aardappelen in dunne plakjes.
Snijd ook de schoongemaakte spruitjes in plakjes.
Blancheer de spruitjes 1 minuut in kokend water.
Laat ze uitlekken en verdeel het over een ovenschaal.
Verdeel de helft van de geitenkaas hierover.
Blancheer de aardappelplakjes 3 minuten.
Leg ze boven op de spruitjes en de kaas.
Klop het ei los met de room, de tijm, de zout en de peper.
Giet dit over de aardappelplakjes. Verdeel de andere helft van de 
geiten kaas en de gehalveerde walnoten erover.
De spruitenschotel in het midden van de over in 20 minuten gaar 
bakken.

Heerlijk!

“Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,

kan het morgen niet meer doen”.
 

Toon Hermans
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Boekpresentatie

Zondagmiddag 3 april a.s. om 14.30 uur is in de Doopsgezinde kerk 
aan Singel 28 in Sneek een boekpresentatie.

De lezing gaat over het autobiografisch geschreven boek ‘Ferline 
stilset Fierder’, geschreven door Joute de Graaf. In het boek zijn 
verschillende lagen en verhaallijnen te herkennen, wat appel-
leert aan meer dan alleen het leven van de schrijver. De lezing is in 
het Nederlands en er zullen beelden vertoond. Het geheel wordt 
omlijst met pianomuziek en na de lezing kunnen er vragen ge-
steld worden aan de schrijver. Na de overhandiging van het eerste 
exemplaar is er een hapje, een drankje en de mogelijkheid om na te 
praten.
Aan het bijwonen van deze lezing en boekpresentatie zijn geen 
kosten verbonden. Na afloop is er een collecte voor de kerk.
Wilt u doorgeven of u aanwezig wilt zijn? Dit kan via de mail  
joutedegraaf@home.nl of 0627283009.

Een Joods verhaal

Op een dag gaf een koning een enorm kostbaar geschenk, een 
diamant, aan een rabbi, waar hij erg op gesteld was.
Maar… de koning zou het wel erg op prijs stelen als de rabbi hem 
nu ook iets waardevols zou geven. En zo geschiedde het: de rabbi 
stuurde de koning een mezoeza met bijbehorende tekst uit Deute-
ronomium 6 opgerold in een kokertje.

De koning was heel erg verbaasd over dit geschenk.
Hij zei tegen de rabbi: ‘Hoe is het mogelijk dat jij mij dit geeft. Ik 
geef jou een hele dure edelsteen en jij stuurt mij iets dat eigenlijk  
niets waard is.’
De rabbi zei : ‘Koning, u kunt mijn geschenk en uw geschenk niet 
met elkaar vergelijken. U hebt mij een heel duur cadeau gegeven, 
daar moet ik over waken. Maar ik heb u een cadeau gestuurd dat 
over u zal waken!’ 
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Collectes/Bloemen

Datum Collecte Bloemen
27 feb € 85,00 Jenny en Hessel
6 maart € 172,60 Ineke en Sip Beuker
 Opbrengst voor Oekraïne
13 maart € 64,80 br. H. Rinsma
20 maart € 53,80 zr. M. de Jong

Verjaardagen

2 april:  10 april:
Zr. L. de Groot, 77 jaar Zr. G. Klaasen-Schipper, 90 jaar
Horscamp 65 Horscamp 13
8861 TH Harlingen 8861 TM Harlingen
Tel: 0517-417 305 Tel: 0517-431 606

11 april: 
br. Sjoerd de Jong, 77 jaar 
De Goudplevier 21 
8862 LK Harlingen 
Tel: 0517-234 824 

11 april:
Zr. I. Kroon-de Jong, 88 jaar
Willemskade 5b
8861 XB Harlingen
Tel: 0517-235 979 
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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  Boekpresentatie
3 april 14.30 uur, Sneek 

Dinsdag  Zusterkring
12 april  14.30-16.30 uur

Woensdag Kerkenraad
13 april 20.00 uur

Donderdag  Crea café
14 april  14.00 uur

Zondag  Paasdienst met gezamenlijk ontbijt
17 april 10.00 uur

Woensdag Voorjaarsledenvergadering
20 april 19.30 uur

Woensdag Kerkenraad
11 mei 19.30 uur

Donderdag  Crea café
12 mei 14.00 uur

Zondag  Mienskipssnein Ring Bolsward
15 mei 10.30 uur, Warns 

Zondag  Regionale Buitendag Fredeshiem
15 mei Opgeven vóór 15 april a.s. bij de FDS o.v.v. naam 
 en gemeente: e-mail: frieslandfds@gmail.com. 

Donderdag  Vermaningspad Ring Zwolle, 
26 mei aanmelden voor 1 mei bij info@dg-ringzwolle.nl of op 
 de dag zelf, start tussen 9.00 en 10.00 uur vanaf de
 parkeerplaats aan de Kanaalweg 3 net buiten Blokzijl.
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Groepen/Kringen

• Zusterkring, Martsje de Jong 

• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker

• Zondagsschool, Hilde de Jong

• Kiezeltjes, Janneke Durksz

• Bijbelkring, Jan Norg

• Dopers Dialoog, Jan Stelwagen

• Crea-Café, Heleen Smeding

• Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga

• Ouder-kindgroep, Jan Stelwagen

• 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.

Gedachte
Wie voor het goede open staat, 
ontdekt verrassend veel goeds.

Timon Meyen
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Preekdiensten van vrijdag 3 april t/m 15 mei 2022
Let op! Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud.

3 april ds. W.I. Beuker Zondagsschool en KiezeltjesZondagsschool en Kiezeltjes
10.00 uur  organist G.J. Elsinga

10 april, Palmpasen ds. G. Meijer Zondagsschool en KiezeltjesZondagsschool en Kiezeltjes
10.00 uur organist G.J. Elsinga

14 april, Witte Donderdag ds. W.I. Beuker, avondmaalsviering
19.00 uur organist B. Dijkstra

Goede Vrijdag 15 april liturgie groep
19.00 uur, vesper  organist G.J. Elsinga

Zondag 17 april, 1e Paasdag ds. W.I. Beuker Zondagsschool en KiezeltjesZondagsschool en Kiezeltjes
10.00 uur, dienst en ontbijt organist G.J. Elsinga

zondag 17 april ds T. van der Linden, 
 majoor T. Scholten van het Leger des Heils
12.30 uur, Algemene begraafplaats, m.m.v. van muziekkorps 

zondag 24 april ds. W.I. Beuker
10.00 uur organist G.J. Elsinga

zondag 1 mei ds. C. Visser
10.00 uur organist G.J. Elsinga

zondag 8 mei ds. K. Roosma
10.00 uur organist mw. L. Ammerlaan

zondag 15 mei Mienskipssnein te Warns
10.30 uur voorgangers Ring Bolsward

Inleveren kopij
Kopij voor het mei/juni 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 18 van 2022. 
Kopij inleveren voor woensdag 27 april 2022.

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


