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Van de redactie
Een dubbelnummer deze keer voor de maanden mei, de bloemenof bloeimaand en juni de hooi- of zomermaand.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
Met juni aan de kant, de blijde zomer weer in ’t land.
Maanden vol activiteiten: 8 mei moederdag; 15 mei de Mienskipssnein van Ring Bolsward, op Hemelvaartsdag 26 het vermaningspad fietsen of met de auto. De start is in Blokzijl; De Pinksterdagen
5 en 6 juni; 19 juni vaderdag. En in de natuur kun je natuurlijk altijd
wandelen of fietsen: de natuur is prachtig in deze tijd van het jaar!
Tsjerkepaad, ook dit jaar kunnen weer vele kerken in Fryslân
bezichtigd worden. En wel elke zaterdag van 2 juli t/m 3 september,
elke middag van 13.30 - 16.30 uur.
Meer informatie op: www.tsjerkepaad.nl
Als u dit leest zijn de bijeenkomsten van de Gemeenschap van
Kerken al geweest: op 4 mei de dodenherdenking op de begraafplaats en daarna de bijeenkomst in De Haven met samenzang,
voordrachten en muziek. En op 5 mei het bevrijdingsconcert in de
Grote Kerk met orgelspel van Eeuwe Zijlstra en het bespelen van
diverse trompetten door Jan Vermaning. Gastheer en verteller van
een aantal Harlinger verhalen is T. van der Linden.
In de vorige Pastorale stond een stukje over de paardenbloem,
waarvan er wel 250 soorten zijn. Wel nu blijkt dat er een internationale dag van de paardenbloem is en wel op de laatste zondag in
april, Daarbij past mooi dit gezegde: ‘In elke wei wachten duizenden
uitgebloeide paardenbloemen en enthousiaste blazers’.
Zou je dat verwaaien van de zaadjes een beetje kunnen vergelijken
met het doorgeven van de zaadjes van het geloof?
En wist u dat een
gestileerde paardenbloem, gemaakt door
Jentsje Popma, het
logo is geworden van
Nijkleaster?
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Kom, Heil’ge geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
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Op 5 juni is het Pinksteren, het feest waarop
we de uitstorting van de Heilige Geest vieren.
Die gebeurtenis ligt alweer ruim 2000 jaar achter ons, dus wat moeten we daar nu nog mee?
Wat merken we nog van die Heilige Geest, die Trooster, die kwam
in plaats van Jezus, die Geest van waarheid?
Er is zoveel ellende is de wereld, zoveel onrecht en verdeeldheid,
zoveel verwarring; er zijn zoveel verdraaide waarheden, zoveel
vijandsbeelden gecreëerd; zoveel mensen worden tegen elkaar
opgezet, zovelen wordt de hoop ontnomen.
Waar is waarheid en recht voor álle mensen te vinden, ook voor de
weduwen en wezen én vreemdelingen van onze tijd en in onze samenleving die alle vertrouwen in de politiek verliest, met een totaal
versplinterd politiek landschap tot gevolg van één-issuepartijtjes,
die allemaal het heil beloven. Maar pas op voor de lispelende
mooipraters, wolven in schaapskleren zijn het, daar is geen hoop te
vinden, geen waarheid, als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het
dat meestal ook: te mooi om waar te zijn…
We lijken wel teruggeworpen in de oerchaos van voor Gods goede
schepping, die tijd en ruimte bood aan alle mensen en alle leven!!!
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
Dat schrijft Ad den Besten, de dichter van dit zo actuele Pinkstergebed lied 680 uit het nieuwe Liedboek, zingen en bidden in huis en
kerk. Maar waar is hoop te vinden? Wie troost ons, wie bemoedigt,
verbindt ons in onze tijd? ‘Onze geest verward en trots, bidt wanhopig vanuit een gemis dat naar U (God) schrijdt. Gelukkig heeft
de dichter ook een idee waar we die hoop wel kunnen vinden: de
Heilige Geest van God, die ook in onze dagen te vinden is, hij bidt:
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Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
De dichter weet waar hij het zoeken moet: bij God, want zoals
beloofd door Jezus, heeft God de Trooster gezonden, de Heilige
Geest. En met die inspirerende moedgevende Geest raakt God
ons ook nu nog aan; niet met grootse wonderdaden, niet door in
één keer alle onrecht recht te zetten of een wonderbaarlijke genezing, maar in Gods gebod/Woord van liefde, dat we ineens echt
verstaan, echt zien, niet met onze ogen, maar met diep inzicht
en we tot oprecht medeleven gewekt worden: leven zoals God
het bedoeld heeft: als medemens vol gerechtigheid en naasten-
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liefde, zoals Jezus leefde, de geesten onderscheidend, maar ook
vol barmhartige vergeving; de foute zaak van de misleidde mens
onderscheidend.
Ook nu nog, kan het gebeuren dat we in ons gewone leven geraakt
worden, boven onszelf uitgetild worden, ons voelen alsof alle
puzzelstukjes op hun plaats vallen, dat alles klopt, momenten van
warmte, licht, van ontferming, diepe aandacht, verbondenheid,
intense liefde:
Ons leven even in het licht gezet door Gods Geest, krijgt even een
gouden randje. Al was het alleen al door een lied dat ons moed inzingt en een ander verblijdt en verwarmt met troost en hoop: Gods
inspirerende Pinkstergloed:
O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
Zo dichtbij is God, als een zachte adem en een liefdevol hart.
Daarop mogen wij vertrouwen en laten we daarvoor openstaan en
alleen daaruit putten.
God heeft ons de Geest van liefde en waarheid gegeven, durf daaruit te leven!
Een heel inspirerend Pinksterfeest gewenst!
Da. Wiske Beuker

Titus Brandsma
Een gebeurtenis die ook betekenis heeft voor Fryslân is de heiligverklaring van de Friese pater Titus Brandsma (1881 - 1942) op
15 mei a.s. in Rome. Op het bidprentje van de priesterwijding van
Titus Brandsma stond:
Wij zijn niet geroepen om in het openbare leven grootse,
opvallende en druk besproken dingen te doen. Wel zijn
we verplicht om de gewone dingen op grootse wijze te
doen, dat is met een zuivere intentie en inzet van heel
onze persoonlijkheid.

Titus Brandsma is een boerenzoon en geboren op Oegeklooster
bij Bolsward en hij kreeg de namen Anno Sjoerd mee. Hij was een
Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en professor aan de
katholieke universiteit in NIjmegen èn publicist. Hij deed ook veel
voor Fryslân. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en
zelf mysticus. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij
initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. Omdat hij de Duitsers tegenwerkte en weigerde structuren van onrecht te aanvaarden werd hij
opgepakt en is 26 juli 1942 in Dachau vermoord.
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Lieve zuster en beste broeders
Wij hebben gevoeld hoe velen hebben meegeleefd tijdens
het ziek zijn en na het overlijden van onze geliefde
		
Jan Gauke Meester
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Het heeft ons ontroerd en bemoedigd.
Wij kijken terug op een warm en waardig afscheid van Jan
in onze Doopsgezinde Vermaning.
Mogelijk gemaakt door de inzet van broeders en zusters,
onze kinderen en kleinkinderen en bovenal onze zuster
Wiske Beuker.
Met grote dankbaarheid kijken wij hierop terug.
Jan - ons zo dierbaar - was en blijft een blijmoedig en
innemend mens.
Het gemis is groot, maar hij gaat met ons mee.
Een hartelijke groet,
Trienke Meester-Bangma,
kinderen en kleinkinderen

Moederdag 8 mei
Ik zie in mij
steeds meer van jou
vroeger vond ik dat niet fijn
maar nu ik mijzelf beter ken
weet ik dat ik je kind ben!

Palmpasen
Op de foto´s is te zien hoe hard er gewerkt is om de paasstokken
op tijd af te krijgen. En niet te vergeten het mooie resultaat van dat
harde werken!
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Paasontbijt
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Eindelijk, na 2 jaar beperkingen,
kon het paasontbijt dit jaar
gewoon weer doorgaan! De hele
kerkenraad was betrokken bij de
vertolking van het paasverhaal.
Janneke interviewde iedereen
die iets gezien of gehoord had.
Zo kregen we het vanuit verschillende hoeken te horen. Het is
wel eens goed, om er bij stil te
staan dat er meer kanten zijn
aan een verhaal...

11

Vrijheid is?
Als vrijheid een woord is,
is het dan gelogen?
Als vrijheid te koop is,
kost het dan een vermogen?
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Als vrijheid een weg is,
zijn we dan al halverwege?
Als vrijheid een cadeau was,
zou jij het dan geven?
Als vrijheid een mens was,
is hij dan nog in leven?
Of is vrijheid
een plaats zonder zorgen
om thuis te komen?
Koester vrijheid.
Dit gedicht is toegestuurd door Martien Kracht en komt uit de
oude doos van zijn lieve moeder.
Voor de dodenherdenking op 4 mei. Er zijn nog steeds broeders
en zusters die de Tweede Oorlog bewust hebben meegemaakt.
Voor degenen die deze oorlog niet bewust hebben meegemaakt,
komt de oorlog in Oekraïne keihard binnen.

Hemelvaart
Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten de gelovigen samen in een huis. Plotseling klonk er
uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis
waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op
ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Hoe moeten we Hemelvaartsdag beleven
Hoe kunnen wij dit met blijdschap gedenken
Het kan ons toch geen vreugde schenken
Dat Jezus ons heeft verlaten en begeven?
Maar toch mogen we blij zijn
Want Jezus is thuis gehaald
Zoals in de bijbel is verhaald
Hij mag weer bij de Vader zijn.
Nu zit Hij aan Gods rechter hand
Vader, Zoon en Heilige Geest
Dank voor al wat is geweest
En blijf met ons verwant.
Hemelvaartsdag, toch een feestdag
Een groot wonder is geschied
Begrijpen kunnen we het niet
Maar gedenken het met groot ontzag.
Fedde Nicolai
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Verhaal: Twee zaden
Twee zaden lagen naast elkaar in de aarde en spraken met elkaar.
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Het ene zaad zei:’ Ik wil graag groeien. Mijn wortels diep in de
aarde sturen, mij als een klein plantje door de aarde heen breken
om dan samen met het zonlicht krachtig omhoog te groeien. Dan
zullen mijn bladeren zicht ontvouwen. De zon zal me verwarmen,
de wind mag me heen en weer bewegen en ik zal de ochtenddauw
op me voelen. Ja, ik wil heel graag groeien!’
En zo groeide dit zaad op tot een krachtige plant.
Het tweede zaad sprak: ‘ik ben bang. Als ik mijn wortels diep in
aarde stuur, weet ik niet wat me daar wacht. Ik vrees dat het me
pijn doet of dat mijn stam er schade door zal lijden als ik door de
aarde heen breek. ik weet ook niet wat daar boven de aarde op me
loert. Er kan zoveel gebeuren als ik groei… Nee , ik blijf liever hier
in veiligheid en wacht af tot het nog veiliger wordt’.
En zo bleef dat zaad in de aarde en wachtte.
Op een ochtend kwam een kip voorbij. Ze scharrelde met haar
poten in de aarde naar iets eetbaars. Na een poosje vond ze het
wachtende zaad en at het op.

Vrede leeft in de zachte ogen
waar harten worden aangeraakt.
Zo worden de donkere schaduwen verdreven
als het Licht in ons ontwaakt.
Marja van ’t Wel

Pinksteren
Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest
over de apostelen, zeven weken na Pasen. Pinksteren is afgeleid
van het Griekse woord pentekostè, wat vijftig betekent. De feestdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag
na Eerste Paasdag. We herdenken het neerdalen van de Heilige
Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.
Pinksteren ontstond uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Met
dat feest wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf
op de berg Sinaï. Christenen namen de feestdag over omdat ze de
overeenkomst zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In
beide gevallen verenigden mensen zich met God.

De gloed van Pinksteren
Vanuit de stilte
breekt het licht
een bries waait
uit het niets
opent de ziel
bezielt de tong
vernieuwd het Paasgemoed
beroert het hart
ontbrand de vonk
ontsteekt het liefdesvuur
dat wordt gevoed
door Wie het geeft
de Geest die in je leeft
Coby Poelman
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Reactie op...
De redactie van De Nieuwe Pastorale werd wederom verrast met
een bijdrage uit Alkmaar en wel van onze broeder Martien Kracht.
Bij reageerde op twee artikelen uit ons kerkblad van april.
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De eerste reactie was op de kleine overdenking bij Goede vrijdag:
hierin het verhaal dat de bomen de doornstruik kozen als hun
koning. Hierin a.h.w. de verwijzing naar de doornenkroon die Jezus
droeg op Goede Vrijdag.
Martien maakt ons via een krantenartikel attent op een artikel over
de olijfboom, geschilderd door van Gogh. De olijftak is van oudsher
een symbool van vrede. Ook Vincent van Gogh zocht de troostende kracht in de natuur in de olijfgaarden rondom de inrichting van
Saint-Remy-de-Provence, waar hij na diverse inzinkingen een jaar
verbleef. Het schilderij is onderdeel van de expositie ‘Van Gogh en
de olijfgaarden’ t/m 12 juni in Museum Amsterdam.
De tweede reactie kwam op het Joodse verhaal van de koning en
de rabbi over een cadeau. In het Noord-Hollands Dagblad 24-032022 een geschiedenis-verhaal over het Joodse kerkhof in Schoorl.
Hier rest alleen nog de naam met de aanduiding ‘Jodenkerkhof’,
maar dat is het enige dat nog rest van het kerkhof. Wel geldt dat er
niet op deze grond gebouwd mocht worden en ook geen wandelof fietspaden mochten worden aangelegd. Tenminste 52 stoffelijke overschotten en de zerken zijn in 1626 over gebracht naar de
joodse begraafplaats in Ouderkerk a.d. Amstel.

vaderdag 19 juni
Vroeger was je sterk
nu ben ik sterker
je was mijn rots in de branding
nu ben ik je redder in nood
ik voel het nu: we lijken op elkaar
eerlijk, eerlijk waar!

Collectes/Bloemen
Datum
3 april
10 april
17 april (Pasen)
24 april

Collecte Extra collecte
€ 101,20		
€ 57,35		
€ 74,20		
€ 51,20
€ 46,75

Bloemen
zr. Z. de Vries
zr.G.Claassen-Schippers
zr. Coby Prins
fam. M. Koning

Verjaardagen
11 mei
Br. J. Ammerlaan, 84 jaar
P.F. Catsstraat 15
8801 VA Franeker
Tel: 0517-851 380
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10 juni
Br. H. Jorna, 81 jaar
Babingaweg 15
8861 TZ Harlingen
Tel: 0517-413 982

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 11 mei, 19.30 uur Kerkenraad
Donderdag 12 mei, 14.00 uur Crea café
Zondag 15 mei, 10.30 uur

Mienskipssnein Ring Bolsward in Warns

Zondag 15 mei

Regionale Buitendag Fredeshiem

Woensdag 18 mei, 20.00 uur Dopers Dialoog
Donderdag 26 mei

Vermaningspad Ring Zwolle,

Woensdag 22 juni, 20.00 uur Dopers Dialoog

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.

Gedachte
‘Ervaring is niet wat een mens overkomt,
het is wat een mens doet met wat hem overkomt’.
Aldous Huxley
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Preekdiensten van vrijdag 8 mei t/m 3 juli 2022

Let op! Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud.
zondag 8 mei
10.00 uur

ds. K. Roosma		 Zondagsschool en Kiezeltjes
organist mw. L. Ammerlaan

zondag 15 mei
Mienskipssnein te Warns
10.30 uur
voorgangers Ring Bolsward
In Harlingen is geen dienst
zondag 22 mei
9.30 uur

zr. T. Bergsma-Overdiep Zondagsschool en Kiezeltjes
organist G.J. Elsinga

zondag 29 mei
9.30 uur

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

zondag 5 juni
9.30 uur

ds. W.I. Beuker, Eerste Pinksterdag
organist G.J. Elsinga

zondag 12 juni
9.30 uur

ds. G. Meijer		
organist B. Dijkstra

zondag 19 juni
9.30 uur

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

zondag 26 juni
9.30 uur

zr. S. Stelwagen
organist G.J. Elsinga

Zondagsschool en Kiezeltjes

Zondagsschool en Kiezeltjes

zondag 3 juli
gezamenlijke dienst Lytse Streek en Harlingen
9.30 uur, Harlingen organist B. Dijkstra
zondag 10 juli
9.30 uur

ds. W.I.Beuker
organist nog niet bekend

zondag 17 juli
9.30 uur

liturgie commissie
zomerzangdienst; organist S. Akkerman

Inleveren kopij

Kopij voor het juli/augustus 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 26 van 2022.
Kopij inleveren voor woensdag 15 juni 2022.
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.
De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.

