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Van de redactie
Ik begin met een verontschuldiging: door een zeer kleine storing
in mijn computer (die mijn zoon gelukkig snel heeft verholpen) is
de kopij die wel toegestuurd was, niet opgenomen in het mei-juni
nummer. Maar gelukkig hebben we ook nog andere M-middelen
om te communiceren: de Mail en de Mond!
De zomer staat voor de deur: juli de hooimaand en augustus de
oogstmaand. En het is vakantietijd. In de jaren vijftig was de zomerschoolvakantie 4 weken in augustus, en bouwden we hutten in de
tuin van het droogrek en mochten we buiten in ‘onze’ tent eten! En
we gingen bij familie logeren. Anderen moesten hun vader helpen
met het oogsten.
Vakantievieren is helemaal veranderd: de vakanties zijn grenzeloos,
alles is te boeken. Van een loopvakantie in Lapland, een safari in Afrika of een cruise naar de Caribische eilanden. Bustochten, fietstochten, vaarvakanties, met caravan of camper: er is geen nee te koop.
Maar hoe fijn kan het ook zijn om een thuis-vakantie te vieren? In je
eigen tuin genieten van de bloemen en de planten. Je eigen omgeving met toeristenogen bekijken en dingen doen, die je anders niet
zou doen. En bijvoorbeeld tijdens ‘Tsjerkepaad’ op zaterdag een
bezoekje brengen aan andere kerken in de provincie.
In de vakantie is er niet elke zondag een dienst in de vermaning.
Wel zijn er in deze periode bijzondere diensten:
De Zomerzangdienst op 17 juli verzorgd door de liturgie-commissie.
Op 28 augustus een muzikaal verteluurtje door stadsgenoot Era
Coupier. En tijdens de Visserijdagen 0p 28 augustus de Samenzang
in de Openlucht.
Een fijne zomer gewenst door de redactie
Een kus van de zon verzacht smart.
Vogelzang maakt je blij.
In ’n tuin openbaart zich Gods hart.
Dat komt nergens zo dichtbij.

Dorothy Frances Gurney
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Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
meeste is de liefde dat schreef de apostel Paulus in zijn ode aan de liefde in I Korintiërs 13.
De liefde is de bron, is God zelf en het geloof
is ons vertrouwen in de God van liefde en alle
leven.
En dat biedt hoop en hoop doet leven!
Maar het leven op aarde en de liefde tussen
(groepen) mensen staan onder grote druk
zeker in een verdrietige en verwarrende tijd als de onze en daardoor is de hoop soms ver te zoeken.
Maar zelfs die uitdrukking biedt perspectief, we kunnen actief op
zoek gaan naar de hoop, en niet ver weg maar heel dichtbij.
En die actieve en open houding vond ik in het gedicht van Marinus
van den Berg:
‘Hoop’
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven
vanuit de goede hoop.

Laten wij niet in wanhoop wegzinken, maar bewust de knop omzetten en net als Marinus van den Berg, ons heel bewust oefenen in de
hoop, deze zomer al stapje voor stapje, regeltje voor regeltje, coupletje voor coupletje. En dan gaan we in de herfst, samen met de
beleidscommissie, met dat laatste couplet aan de gang over ‘leven
uit (geloof)vertrouwen en liefde’ en dat hoopgevend doorgeven.
Een hoopvolle zomer toegewenst
zr Wiske Beuker
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Een bijzondere dienst op 28 augustus
Muzikaal Verteluurtje “Alles is een Geschenk”

Ik weet niet beter dan dat ik mij altijd al
diep verbonden voel met iets dat groter
is dan ikzelf. Opgroeiend als katholiek
meisje noem ik dat God. Vaak verwonder
ik mij over wat er in de kerk en op school
over God verteld wordt. Dat God straft
en oordeelt. Het doet mij pijn. Zo zit
het niet, is mijn diepste overtuiging. Op
een retraite van school kom ik er al snel
achter dat ik dat maar beter voor mij kan houden. Het overlijden
van mijn vader, als ik 33 ben, luidt een nieuwe fase in: Zie je wel, er
is geen dood. Mijn geestelijke pad opent zich in vele vormen. Toch
houd ik mij nog in. Tot de dag na de eerste lockdown. Ik loop in de
stad, de zon schijnt en het draaiorgel speelt. Ineens juicht het in mij:
“Eindelijk mag ik aan het werk”. Bizar. Het wordt een boek “Alles is
een Geschenk”. Alles? Ja, want alles is Liefde, iets dat onze Liefde
nodig heeft en ons in Liefde kan laten groeien. Graag geef ik u een
kijkje in mijn perspectief, hoe ik mijn reis op aarde ervaar en nog
steeds ervaar en wat het voor mij betekent om een kind van God te
zijn. Moge het tot inspiratie en vreugde leiden. Ieder loopt het eigen
pad van het hart en dit is het mijne. Het programma bestaat uit verhalen en liedjes, begeleid door mijn man Henk Roodbergen.
Ik zie u graag, Era Coupier, (foto Hillegonda Heres)

Zondag 15 mei Mienskipssnein in Warns

De Mienskipssnein van de Ring Bolsward werd gehouden in de
vermaning te Warns op zondag 15 mei. We werden ontvangen
met koffie/thee en koek.

Het thema was “Op Reis!?”
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Alle voorgangers van de Ring gingen voor in de dienst, we begonnen met zingen van lied 280 De Freugde liedt us nei dit hus. Daarna
woorden om te beginnen, hierna zongen we lied 287 Rond het licht
dat leven doet. Na het Gebed ging Klaas Zijlstra voor ons spelen
op zijn gitaar. Textlezing Genesis 12:1-5. Een paar woorden voor we
verder gaan, zongen we Lied 806 Zomaar te gaan met een stok
in je hand. Daarna speelde Klaas weer voor ons. Hierna was het
Menno moment, we kregen een witte steen uitgereikt en stiften.
We mochten de steen met iets versieren, tekst tekens of een tekening, waarna we de steen aan iemand gaven of ergens neerleggen.
Hierna was er een collecte het doel was, Bij Bosshardt in Joure een
van de buurthuiskamers in Nederland een ontmoetingsplek voor
jonge en oudere mensen. Het is een plek waar omgezien wordt
naar elkaar, waar goede gesprekken gevoerd kunnen worden,
waar een spelletje gedaan kan worden en op velerlei gebied hulp
geboden kan worden. Een huiskamer is een plek waar mensen
gezien worden en zich thuis mogen voelen. Daarna zongen we
samen met Klaas een lied We zullen doorgaan met de stootkracht
van de milde kracht om door te gaan in een sprakeloze nacht. Na
de Voorbede zongen we het Onze vader in het Fries. Na de zegenbede sloten we af met Lied 419 Wonen overal nergens thuis. Na de
viering was er even tijd voor de benen te strekken en een luchtje te
scheppen voordat ons de maaltijd werd geserveerd, soep, broodjes, melk, jus d’orange en karnemelk. Na de lunch stond er een bus
klaar voor een rondrit door Gaasterland van plm 1uur. Ons werd
verteld over Warns het heeft 800 inwoners en ongeveer 3km lang.
Het voormalige gereformeerde kerkje is nu een Cultureel centrum
“De Spylder” In het dorpshuis “De Treffe” heeft ook basisschool
een plekje gekregen. In Hemelen staat de Nicolaas kerk daarnaast
heeft in het verleden het Nicolaas klooster gestaan. We volgen nu
de Mientwei naar Rijs in Gaasterland. Hotel Jans is een bekende
pleisterplaats en velen hebben hier herinneringen aan de speeltuin.
De adelijke familie van Swinderen heeft in de vroegere jaren veel
voor de arme Gaasterlanders betekend. Aan de andere kant van de
weg het voormalige RK kinderhuis “Mooi Gaasterland” waarin de

vorige eeuw de bleekneusjes uit de grote Katholieke gezinnen werden aangesterkt. Rijs is ook bekend door het “Speelpark Sybrandy”
waar heel veel kinderen een mooie dag hebben gehad. Nu gingen
we naar Oudemirdum en onderweg komen we bij de Luchtwachttoren langs deze is ruim 12 mtr hoog en tot 1964 actief geweest
om vijandige vliegtuigen in het luchtruim te spotten. Langs de dijk
rijden we naar het Mirnser Klif, via Mirns komen we op de Zeedijk
met zicht op het IJsselmeer en natuurgebied “ de Mokkebank”
met vogelkijkhut. Aan het einde ligt Laaxum met oude vissershuisjes en het kleinste haventje van Europa uit 1912, het is nu nog de
thuishaven van de vissersfamilie de Vries. We rijden nu door naar
het Warnser Klif waar in 1345 de slach bij Warns plaats vond, de
steen met het opschrift “leaver dea as slaaf” is bij ieder wel bekend. We gaan verder naar Stavoren langs het Hoogland gemaal en
de nieuwe sluis naar ons eind doel. Het zaal kerkje uit 1850 van de
Staverse mennisten, hier een korte stop voor een glaasje drinken
en voor het zingen fan
us menniste folkslied
Lied 421 Frede foar
dy….enz En weer in
Warns aangekomen
namen we afscheid en
ging een ieder weer
huiswaarts na een
geslaagde dag. Vanuit
onze gemeente waren Mirjam en Wiske,
Martsje en Hilde aanwezig. Bedankt Warns
voor jullie Mienskipssnein we hebben
genoten.
zr. Hilde
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Lezingen in het kader van Arcadia Bosk
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Vanaf 7 mei wandelen 100 dagen lang 1.000 bomen door Leeuwarden. Het motto van Arcadia Bosk is: “Als bomen kunnen wandelen,
kunnen mensen ook veranderen”. Met die basis heeft “Geloven in
Leeuwarden” een zevental lezingen/dialoogsessies georganiseerd
rond bewustzijnsvergroting, waarbij Trees van Montfoort, schrijfster van het boek “Groene theologie”, driemaal haar aandeel heeft
vanuit ecologische theologie. De mens is niet bedoeld als centrum/
summum van de schepping, maar als onderdeel daarvan, deel van
de aarde en haar natuurlijke bronnen.

Zondag 10 juli van 15.00 – 17.00 uur

Lezing en dialoog over “Verpakkingen - hergebruik en consuminderen” door Gerrit-Jan Vernhout (Omrin) en Trees van Montfoort.

Woensdag 20 juli van 19.30 – 22.00 uur

Lezing en dialoog over “Energietransitie” door Marjolein Tiemens
(groen geloven/duurzaamheid in dagelijks leven) en Bouwe de
Boer. (Fossylfrij Fryslân)

Zondag 31 juli van 15.00 – 17.00 uur

Lezing en dialoog: “Wat hebben de bomen ons geleerd over de
schepping? Afsluitende bijeenkomst met Trees van Montfoort.
Alle lezingen worden gehouden in de Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18 te Leeuwarden. U hoeft zich vooraf niet op te geven. In de
pauze zal er koffie/thee geschonken worden. Entree is vrij, vrijwillige
bijdrage na afloop ter dekking van de kosten.
Meer info bij Tjitske Hiemstra (tj.hiemstra@hetnet.nl)

Sneintemoarn…
It is 12 juny en de wekker giet om 4 oere. Derút !
We sille nei Greonterp, nei de muzykfoarstelling ‘In goed sin is
de bêste pronk’, dat om 5 oere moarns begint: melkerstiid. We
ride troch Blauhûs, nei Greonterp en dan noch 3 kilometer nei de
Tempelpleats op Ryp 9. It ljochtet al, de sinne komt hast op en de
fûgels wurde hast wekker. ‘In goed sin is de bêste pronk’ is in unike
en intime muzykfoarstelling, yn kombinaasje mei de bysûndere
lokaasje, it lânskip, de lieten en it ferhaal.
Feike van Tuinen hat in tal siswizen, ek wol libbenswiisheden
neamd, fan Gerben Rypma op muzyk setten. Se wurde mei pianobegeleiding songen troch Ben Brunt. Ferteller Douwe Kootstra
fertelt tuskentroch oer it libben fan Gerben Rypma, we wurde
ûnderdompele yn syn wrâld. Nei ôfrin is der koffie en sûkerbôle.
Skilder, dichter, skriuwer en boerefeint Gerben Rypma (1878 - 1963)
wie in singelier man en hat syn hiele liben yn syn bertestreek Sanfurderrige wenne, tichtebij wêr de foarstelling wie. Rypma hat wol
mear as 450 siswizen, of ek wol libbenwiisheden, op papier setten,
dêr’t we dit moarnskoftl in tal fan muzikaal heard hawwe en dy’t
noch altyd brûkber binne.

In pear foarbylden:

- Dêr’t de minsken sjonge en laitsje, dêr is altyd leafde.
- De minske is in oerwurk, de hoop wynt him op.
- Folle minsken hawwe net genôch, omdat se tefolle hawwe.
- Wa’t net ferlanget, best it measte.
- In hastich minske moat op in ezel ride!
en as lêste:
- Jild giet troch alle doarren, op ’e himelsdoar nei.
We hiene in prachtich begin fan de snein,
Haije en Sietske
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Een bedanklied

Een bedanklied voor alle vrijwilligers voor de doopsgezinde gemeente in Harlingen. Lineke vond dit lied bij het opruimen in haar
papieren, het lied is destijds in 2013 gemaakt door Tineke Eenling.
Het wordt gezongen op de melodie van: ‘Kom vrienden in het
ronde…’. En al is de tijd nu soms een kleine beetje anders het geldt
nog steeds!

Zonder vrijwilligers gaat het niet. Het doopsgezind danklied
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O, vrienden in deez’ Mennozaal, wat hou ik veel van u!
Vaak vind ik voor mijn dank geen taal. Daarom zingen wij nu
een lied voor ieder, vriend of lid, die hier gezellig samenzit.

Refrein: Bedankt voor wat u geeft
Aan liefde, vriendschap, praktisch werk
In de Doopsgezinde Kerk
Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt
(of: Jou wudde hartelek bedankt / no tige tank, no tige tank / ik dank
je wel, ik dank je wel – of variaties van 8 lettergrepen)
2. De koster schenkt koffie en thee, snijdt dikke plakken koek.
Het woord schenkt ons de dominee tijdens het kerkbezoek.
De Pastorale wordt gedrukt – geweldig hoe dat steeds weer lukt!
Refrein
3. Voor ’t onderhoud van kerk en plein is menig man actief.
Terwijl weer and’ren bezig zijn met graf-fonds of archief.
Het Reglement is up - to - date, al kost dat menig druppel zweet.
Refrein
4. het Kerstfeest aan de Zoutsloot is elk jaar een happening.
Daarvoor wordt heel veel werk verzet, net-als voor de Zusterkring
Die dit jaar 60 jaar bestaat, ook dat is wel een feestje waard.
Refrein
5. Niet iedereen is nog vermeld van club of comité
Zoals de hoeders van ons geld, website, dopers café,
Nog ééntje noem ik tot besluit: De man van licht en van geluid.
Refrein

Schuilkerkje Pingjum op YouTube

Ik schrijf dit stukje naar aanleiding van een filmpje dat ik tegen
kwam op YouTube. Het gaat over het Schuilkerkje Pingjum bedevaartsoord doopsgezinden. Er wordt een rondleiding gegeven
door wijlen Jan Meester.
Mocht u in het bezit zijn van een computer/Laptop dan gaat u naar
YouTube. Daar vult u in (boven in de zoekbalk) Schuilkerkje Pingjum, of u kunt ook deze link in vullen in Google https://youtu.be/
mq40HJKS98, het is zeer aan te bevelen.
Br. Gerrit Beuker

Presentator “Horizon” gezocht…

Namens de Werk Gemeenschap van Kerken zoeken wij een nieuwe
presentator voor het programma “Horizon” op de vrijdagavond
van 19.00 – 20.00 uur.
Helaas is onze presentator Bertus Nijendijk kortgeleden plotseling overleden. Het programma “Horizon” is een programma met
religieuze muziek en informatie uit de kerken van Harlingen. Het
programma wordt uitgezonden vanuit Nieuw Zuid. De techniek
wordt verzorgd, tenzij u/jij zelf ook de techniek kunt verzorgen. U
bent presentator 1x per 6 weken. We werken nu samen met Radio
Eenhoorn.
U kunt contact opnemen met Neeltje Hiemstra (tel. 0517 418 685) of
Chris Wijbenga (tel. 06 223 483 41).

Open kerk DG De Westereen

In juli en augustus organiseerd de Doopsgezinde Gemeente
De Westereen OPEN KERK. Er zijn diverse exposities en er
wordt orgel- of pianomuziek gespeeld.
U kunt kennismaken met de Doopsgezinde
geschiedenis en ook modern (Meniste)
gedachtegoed en gebruiken komen aan bod.
U bent van harte welkom op:
6, 10 en 13 juli,
3, 14 en 17 augustus
van 19.00-20.30 uur,
Foarstrjitte 44, 9271KH in De Westereen
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Mededelingen van de Werkgemeenschap
van Kerken in Harlingen
Visserijdagendienst 4 september
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Op zondag 4 september organiseert de Werkgemeenschap van
Kerken in Harlingen een oecumenische viering in de buitenlucht,
ten besluite van de Harlinger Visserijdagen. Deze dienst, met muzikale medewerking van Shantykoor De Skumkoppen, vindt plaats bij
het Havenmantsje. Uitwijklocatie is de Grote Kerk.
De oecumenische viering begint om 19.00 uur en wordt geleid door
ds. Ulbe Tjallingii, geestelijk verzorger van de protestantse gemeente. Het thema is: ‘We hebben elkaar hard nodig’. Komt allen!

Oecumenische zegenwens 25 september

Op de slotdag van de landelijke PAX Vredesweek ontmoeten de
kerken in Harlingen, verenigd in de plaatselijke Werkgemeenschap,
elkaar voor een bijzonder zegenmoment in de open lucht. De deelnemende kerken beginnen de dienst in eigen gebouw, om deze
gezamenlijk te besluiten met een openbaar zegenmoment voor
kerk, stad en wereld op het grasveld rond de Grote Kerk. De start
is om 11.15 uur. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de
band van het Leger des Heils.
Na afloop staan symbolisch 12 koffietafels klaar en is er gelegenheid tot ontmoeting. Voor een aantal kerken is deze zondag tevens
het startmoment van een nieuw kerkelijk seizoen.

Korenmiddag 16 oktober Grote Kerk

Op zondag 16 oktober organiseert de Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen, in het kader van ‘verbinden en ontmoeten’, een
feestelijke oecumenische zangmiddag, met bijdragen van diverse
Harlinger koren en medewerking van de band van het Leger des
Heils. Het thema van deze zangmiddag in de Grote Kerk, is ‘Een
gemengd boeket’. Dat vormen de diverse bijdragen van zang en
muziek deze middag, als opmaat tot de herfst. De aanvang is om
16.00 uur. Een aantal gedichten, verbindende teksten en samenzang liederen maken het programma compleet. Komt allen!

Collectes/Bloemen
Datum
1 mei
8 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni

Collecte
Extra collecte
€ 54,60		
€ 66,90		
€ 80,00		
€ 45,82		
€ 36,30
€ 33,82
€ 55,25		

Bloemen
zr. Mien Sietsema
br. Jacob Ammerlaan
zr. A. Berkouwer
zr. J. Bosma
zr. J. de Groot
zr. J. Douma
13

Verjaardagen
13 juli
br. H. de Haan, 80 jaar
S. van Stratenstrjitte 18
8821 MC Kimswerd
Tel: 0517-642 403

19 juli
zr. J. Prins-Ruardi, 86 jaar
De Greiden 14
9055 LR Britsum
Tel: 058-2573 532

20 juli
zr. K. Werther-Kingma, 79 jaar
Kanaalweg 74
8861 KG Harlingen
Tel: 0517-412 373

21 juli
zr. S. Kuiken-Zuidema, 80 jaar
Goudplevier 40
8862 LK Harlingen
Tel: 0517-413918

12 augustus
zr. E. Fopma-de Boer, 83 jaar
Hermeskade 2
8861 JP Harlingen
Tel: 0517-430 042

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.
Woensdag 15 juli, 19.30 uur		
Kerkenraad
Woensdag 14 september, 19.30 uur Kerkenraad

Groepen/Kringen
• Zusterkring, Martsje de Jong
• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
• Zondagsschool, Hilde de Jong
• Kiezeltjes, Janneke Durksz
• Bijbelkring, Jan Norg
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• Dopers Dialoog, Jan Stelwagen
• 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.

Ik strek mijn handen uit naar God,
als een veertje, dat iedere zwaartekracht mist.
En door de wind opvliegt,
om gedragen te worden.
Hildegard von Bingen
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Preekdiensten van 3 juli t/m 11 september 2022

Let op! Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud.
zondag 3 juli
ds. W.I. Beuker
gezamenlijke dienst Lytse Streek en Harlingen
9.30 uur, Harlingen organist B. Dijkstra
zondag 10 juli
9.30 uur

ds. W.I.Beuker
organist G.J.Elsinga

zondag 17 juli
9.30 uur

liturgie commissie
zomerzangdienst; organist S. Akkerman

zondag 24 juli
zr. J. Brouwer-Huisman
9.30 uur
organist S.Akkerman
extra collecte t.b.v. st. Doopsgezind wereldwerk
zondag 31 juli

geen dienst

zondag 7 augustus
9.30 uur

zr. A. Bruin
organistG.J.Elsinga

zondag 14 augustus

geen dienst

zondag 21 augustus zr. A. de Groot
9.30 uur
organist S. Akkerman
extra collecte t.b.v. het vredeswerk van de st. Doopsgezind WereldWerk
zondag 28 augustus
15.00 uur
19.00 uur

mw. E. Coupier: “Alles is een Geschenk”
muzikaal begeleid door Henk Roodbergen
Visserijdagendienst, samenzang in de openlucht
organisatie Werkgemeenschap van kerken

zondag 4 september ds. W.I.Beuker
9.30 uur
organist G.J.Elsinga
zondag 11 september ds. G. Meijer
9.30 uur
organist G.J. Elsinga

Inleveren kopij

Kopij voor het september 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 35 van 2022.
Kopij inleveren voor woensdag 24 augustus 2022.
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.
De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.

