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Van de redactie
Hoe was de vakantie? Die vraag werd mij de laatste tijd vaak gesteld. Nou, ik had een goede vakantie. Lekker weg in eigen land,
we hebben gekampeerd in de Achterhoek. We troffen het met het
weer. Net in de weken die wij met de tent op de camping stonden
was het warm en droog weer. Wat wil een mens nog meer?
En hoe was uw zomer? Bent u nog weg geweest? Een dagje of
langere tijd? Of bent u thuis gebleven en hebt u genoten van alles
wat in en rond Harlingen te doen was. We hopen als redactie dat u
in elk geval een goede zomer hebt gehad.
Langzaamaan loopt de zomer nu op zijn einde en komen de mensen terug van vakantie. De scholen zijn, in het noorden, weer
begonnen en het leven keert weer wat terug naar ‘normaal’.
Tenminste voor zover het alweer normaal is in onze maatschappij.
Gelukkig zijn, in de maanden juli en augustus, er weer fysieke diensten in de Vermaning geweest, waarbij zelfs weer mocht worden
gezongen.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van twee gemeenteleden. Zr. I. Vos-van Ingen en br. G. van der Meer zijn ons ontvallen deze zomer. We wensen de naaste familie veel sterkte toe de
komende tijd.
Weer terug naar normaal. Het is te hopen dat we de rest van het
seizoen bij elkaar kunnen blijven komen in de kerk en dat dit ook
voor de groepen en kringen geldt.
Op naar een najaar waarin we elkaar mogen ontmoeten en samen
mogen vieren.
De redactie
‘Joy is not in things, it is in us”.
Vreugde is niet ergens anders dan waar je nu bent,
en is niet in de dingen, maar ligt in jezelf.
Hein Stufkens
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Kintsugi: Japanse kunst met een gouden randje!!!
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Nu ik dit schrijf beginnen net de Paralympische Spelen in Japan. Ik heb een enorme bewondering voor al die mensen die ondanks
hun handicap toch sporten en zulke geweldige topprestaties neerzetten, trouwens
voor alle mensen die ondanks tegenslagen
en verlies en verdriet en ziekte toch ook
positieve kanten in hun leven zien.
Laatst las ik iets over de Japanse kunstvorm
Kintsugi: ‘gouden verbinding’ dat is de
Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek met goud- of zilverkleurige
lak. In de Japanse schoonheidsleer dragen de sporen van breuk en
herstel bij aan de schoonheid van een voorwerp.
In onze maatschappij wordt iets dat stuk en gebroken is algauw
afgedankt en weggegooid. En
we kennen uitdrukkingen als
‘dromen die in duigen vallen’ en
‘gebroken beloften’, maar toch
ook ‘stukje bij beetje’ en ‘alle
kleine beetjes helpen’ en vooral:
‘scherven brengen geluk’.
In de Bijbel komen potscherven niet veel voor en ook niet erg positief, want aardewerk kan poreus zijn of stuk gaan en onrein worden
en is dan alleen nog geschikt om je mee te krabben, zoals Job deed
terwijl hij in het stof en het vuil zat (Job 2:8). Maar zoals Job en
Johan Cruijff al wisten: ‘elk nadeel heb z’n voordeel’!
En ook Jezus weet van omdenken en van ombuigen van negatief
naar positief als Hij aan het begin van Zijn Bergrede (Matt 5), de
“zaligsprekingen” uitspreekt. Enige daaruit:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk
van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want
voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Jezus spreekt zijn toehoorders aan, allemaal verschillend getroffenen, maar allemaal zalig-gelukkig genoemd in het licht
van Gods Koninkrijk. Jezus wil in de Geest van God van een
“loszand”maatschappij, van allemaal apart-gezetten: onrein, onaanraakbaar, tweederangs, wel of niet gevaccineerd, naar een solidaire
samenleving. Jezus wil dat loshangende lapjes en rafelranden,
liefdevol aan elkaar gestikt worden tot comforters, (u weet wel die
doorgestikte dekens), die duurzame erfstukken die warmte en veiligheid en troost bieden! Dat verbeeldt voor mij Gods visioen: Gods
Vrederijk als een kleurrijke lappendeken waarin ieder mens, hier en
nu, tot zijn-haar-het recht komt.
En daar mag onze gemeente aan meewerken en een voorbode en
oefenplaats van zijn, een veilige plek waar je welkom bent! Ja, je
mag er zijn, met al je vlekken en rimpels, niks hoeft gephotoshopt,
weggepoetst, afgezogen, volgespoten en gladgestreken te worden. Je hoeft je niet mooier of beter voor te doen, je mag er zijn, zoals je bent, zoals je bedoeld bent! De rimpels laten zien wie je bent,
hoe je zo geworden bent door de rimpelingen en stormen die je
vormen in het leven! Je bent de enige niet, we hebben ze allemaal,
maar allemaal weer anders. En alleen samen gevoegd door de gouden lijm die alles bijeen houdt, wordt iets van God zichtbaar! En wat
die gouden lijm is daar gaan we dit komend seizoen naar op zoek
aan de hand van het nieuwe jaarthema: Nieuw Doopsgezind Peil.
Samen met elkaar als gemeente, als Lichaam van Christus, kunnen
we dingen die niet goed zijn in de wereld aanpakken, beter maken,
in ons eigen leven, relatie of gemeente en samenleving.
Vooral samen, met al onze verschillende interesses en talenten,
kunnen we heel veel en goed doen, en bij-buigen en ombuigen van
negatief in positief, van gebroken naar het goud omrande vertrouwen er te mogen zijn.
Mogen we als gemeente zo het komend seizoen, na deze tijd van
versnippering en vanuit onze verscheurde wereld, samen werken
aan eenheid in verscheidenheid met een gouden randje!
Zr Wiske Beuker
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Hoe ik toch dominee werd
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Het is 2008 (denk ik), tegenover mij in de woonkamer zit ‘de dominee’. Ik ben op zoek naar wat ik wil met mijn (werkzame) leven.
Bij de overheid heb ik het wel gezien. Ik wil iets betekenen voor
mensen en ze niet alleen als nummer behandelen. Ik twijfel, zal
ik godsdienstwetenschappen gaan studeren of toch geestelijke
verzorging. En wie kan mij daar beter bij helpen dan de dominee?
Hij heeft immers ook een studie gedaan in die richting. Zijn eerste
vraag: “Waarom ga je geen theologie studeren, we kunnen nog
wel wat goede voorgangers gebruiken.” Mijn eerste reactie laat
niet veel ruimte: “Ja dag… Ik dominee? Dacht het niet.” Dus ga ik
godsdienstwetenschappen studeren, maar kom ik uiteindelijk bij
geestelijke verzorging terecht. En toch is dit het niet. Ik besluit te
stoppen en na te gaan denken. Ondertussen ben ik getrouwd en
verhuisd naar Schiedam, maar ja hoe nu verder.
Ik besluit Godsdienst Pastoraal Werk te gaan studeren op Hogeschool Windesheim in Zwolle (ondertussen heet de opleiding
HBO-theologie). In Harlingen mocht ik al een keer een overdenking
houden. Het schrijven ervan ging me best aardig af. Maar ik weet
niet of u het zich herinnert, of misschien was u er wel niet bij. Mijn
eerste overdenking die tien minuten hoorde te duren, wist ik in
vijf minuten af te raffelen. Praat ik normaal al snel, voor een groep
gaat de turbo er echt op.
Na een cursus lekenpreken en het begin van mijn studie in Zwolle
kreeg ik de kans om in Rotterdam voor te gaan. De hele dienst. Het
ging steeds beter, oefening baart kunst. Ik begon het steeds leuker
te vinden dat voorgaan, nou ja in ieder geval de voorbereiding.
Toch wordt het voorgaan zelf ook steeds meer iets wat ik me eigen
maak. Waar ik me meer op mijn gemak ga voelen. En heel stiekem
begin ik in mijn tweede jaar op Windesheim toch na te denken over
het Doopsgezind Seminarium. Straks. Als ik afgestudeerd ben op
Windesheim.
Het is het voorjaar van 2020, vlak voordat Corona alles op zijn gat
gooit, als Hans en ik verhuizen naar Wijhe. We worden lid van de
doopsgezinde gemeente in Deventer (onderdeel van geloofs-

gemeenschap het Penninckshuis) en daar is hij weer: ‘de dominee’.
In november word ik gevraagd om te solliciteren naar de functie
van pastoraal werker in dezelfde geloofsgemeenschap en zo wordt
‘de dominee’ ineens mijn collega. Niet veel later staat er een vacature open voor voorganger bij de Doopsgezinde gemeente in Zutphen. Ik word aangespoord om te solliciteren door ‘de dominee’.
Die aansporing heb ik nodig. Iemand die vertrouwen heeft dat ik
dat kan. En zo heb ik half jaar later een tweede baan. Ik ben voorganger. Dat waarvan ik zei dat ik echt nooit ging doen, ben ik toch
geworden. Ik ben voorganger.
Nou ja hoor ik mezelf zeggen: “ik werk als voorganger” me echt
voorganger voelen doe ik nog niet. Maar met een beetje hulp van
de mensen om me heen en met de hulp van God, moet dat vast
goed komen.
Dora de Vrij-Pasma
Noot van de redactie: Zondag 5 september is de intrededienst van
Dora de Vrij-Pasma in Zutphen.

Kleine tien geboden
Een kaars aansteken
een weg naar verte openhouden
een blinde deur ontsluiten
een ontstoken licht niet doven
een lentebloem op tafel zetten
een vogel uit zijn kooi bevrijden
een vreemdeling met vrede groeten
een nieuw gedicht schrijven
een tuin aanleggen
een dag als een belofte uit pakken
Kees Hermis
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Friese Kerkendag
Op 24 oktober a.s. wordt in Joure de Friese Kerkendag gehouden.
Gelukkig zijn de berichten over corona zodanig gunstig dat de kans
groot is dat deze dag doorgang kan vinden. Meer informatie volgt
in de Nieuwe Pastorale van oktober maar als u niet kunt wachten,
kunt u vast een kijkje nemen op de site: www.friesekerkendag.nl.
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Welkom
Bij de ingang van de Sint Walburgiskerk in Antwerpen,
waar we als Schola Liturgica deze zomer de evensongs zongen,
hing de prachtige tekst:
Welkom
Hier is een stoel voor wie moe is
Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis zoals je bent
Sta even stil, sluit je ogen
Want in de stilte hoor je de echo van Gods woord
Ga zitten en hol jezelf niet voorbij
Vouw je handen en open je hart
En bid
En als je dat niet kan
Als je niet gelovig kan zijn omdat je pijn hebt
Ga dan toch maar weer verder
Met deze groet
”Vrede en alle goeds”

Sliepe yn tsjerke…
Nee, net ûnder de preek fan de dominee. Gewoan sliepe yn tsjerke.
Dat kin tsjinwurdich. Soms is der in ienfâldige sliepplak foar pylgers,
dy’t in pylgerreis meitsje. Mar soms hat in tsjerke gewoan in B&B
plak. Sa as de Sint Joristsjerke fan Dedzjum.
De stichting âlde Fryske tsjerken
hat it gebou yn 2014 oernommen
en renovearre. Mei de winsken
foar gebrûk fan de doarpsbewenners is rekken hâlden. Se woene
graach dat de tsjerke ek as
doarpshûs in funksje hawwe koe.
En sa hat de tsjerke mear funksjes
krigen: fergaderplak, moetingsplak, romte foar gearkomsten,
feesten èn in B&B.

Wij hawwe hearlik sliept ûnder de tsjerketoer en moarns
stie foar de tsjerkedoar in
hearlik moarnsbrochje!
Der is in wc en douche
oanwêzich en jûns hawwe
we yn de lege tsjerke de
lieteboeken pakt en hearlik
songen, it klonk prachtich.
Haije en Sietske
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Zomerzangdienst
Op 25 juli werd er voor de derde keer een ‘Zomerzangdienst’ gehouden in onze vermaning.
Het was een zangdienst met veel aansprekende liederen, allemaal
om diverse redenen uitgezocht door de leden. De zomerzangdienst is een initiatief geweest van Tineke Eenling en voor de
eerste keer in 2018 georganiseerd door Tineke en Sietske. In 2019
is vanwege de corona geen zomerzangdienst geweest.
10

In de Leeuwarder Courant van 26 juni 2021 stond de column ‘Lied’,
geschreven door Wim Beekman, o.a. classis predikant van de classis Fryslân. Deze column is in de zomerzangdienst voorgelezen
door Trienke Meester, zij was door de column gegrepen, mede
omdat haar moeder ook altijd het lied ‘Op bergen en in dalen, ja
overal is God’ zong. Zij heeft het lied ingebracht en de gemeente
zong het lied met genoegen mee. De column is zo mooi, zo toepasselijk , dat we deze graag willen delen in De Nieuwe Pastorale.

Lied
Met het klimmen van de jaren ontdek ik dat mijn geloof
niet wortelt in een leerstelling of dogma. Niet aardt in een
vastgelegde geloofsbelijdenis of kerkelijke uitspraak. Mijn
geloof bloeit op uit liederen, leeft van versregels die zomaar ineens door mijn hoofd spelen. Soms is het een oud
lied dat door mijn gedachten zingt. Bijvoorbeeld het gezang
dat mijn moeder vroeger zong wanneer zij met een mand
vol wasgoed de trap op liep. ‘Op bergen en in dalen, ja
overal is God. Waar wij ook immer dwalen of toeven daar
is God.’
En een nieuw lied doet het ook. Wanneer ik een eeuwenoude kerk binnenkom bijvoorbeeld. ‘Dit huis van hout en
steen dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de
wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.’ Ik denk dat
een lied mijn ziel raakt omdat het poëzie is. Een gedicht
vertelt nooit de waarheden van het hoofd. Het houdt niet
van stelligheden. Nooit zal het je zeggen ‘hoe het is, wat
er goed en wat kwaad, wat mooi is en wat lelijk’. Verzen

slaan het hoofd over. Liederen willen niet letterlijk genomen
worden. Mijn moeder zong dan wel dat mooie refrein ‘ja
overal is God’, maar dat betekende voor haar niet dat de
lieve Heer op ieder plekje en achter iedere struik of boom
te vinden was. Mijn moeder haar hart vond rust in de zekerheid dat, waar zij ook in verzeild raakte, en waarheen haar
gedachten soms ook dwaalden of toefden, de lieve Heer
haar zou bewaren en behoeden. Die zekerheid vond zij overigens niet vanzelf, daar moest zij hard om zingen.
En zelf zie ik de ‘wolk gebeden van wie ons zijn voorgegaan’
niet daadwerkelijk tussen de balken van een kerkgebouw
hangen. Maar mijn ziel mijmert erover hoe de mensen in
dorp en stad eeuw in, eeuw uit op hun kerken hebben
gepast. En hoe zij op die plek alles wat hun hart vervulde
of bezwaarde in gebed omhoog hebben gezonden. Soms
droom ik dat gelovigen hun debatten en discussies laten
rusten. Want je kunt over de schepping bijvoorbeeld met
elkaar een stevige boom opzetten. In zeven dagen of niet?
En hoe zit het met de wetenschap?
Je kunt ook gewoon Guido Gezelle voorlezen:’Mij spreekt
de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het
altemale, dat God geschapen heeft’. Tegen zo’n dichterlijk
eenvoud kan geen wetenschap, geen belijdenis, geen kerkelijk dogma op.
Geloven in poëzie. De poëzie van de ziel. Elk feit en alle
kennis van het hoofd komt daarbij in de schaduw te staan.
In de kerk doen we gelukkig voortdurend aan poëzie. We
zingen psalmen en gezangen voor en na alles wat we met
veel woorden proberen uit te leggen. Al zingend kunnen we
dan weer even opademen. Hopelijk begrijp u mijn punt: het
wordt tijd dat we in de kerk weer gaan zingen.
Wij hopen dat er volgend jaar weer een zomerzangdienst wordt
georganiseerd en misschien kunnen we, gezien het belang van zingen, ook nog eens een winterzangdienst in januari organiseren.
Antoinette Berkouwer, Marianne van der Molen,
Koosje Werther en Sietske Ypenga
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Een parabel over ‘Vertrouwen’

12

Op een stille plaats in China woonde eens een man die een paar
nieuwe schoenen wilde kopen. Thuis nam hij de maat op en ging
naar de markt. Het stukje papier waarop hij de maat genoteerd
had, liet hij echter op tafel liggen. Op de markt werden veel schoenen te koop aangeboden.
‘Ach, ik heb de maat vergeten!’, riep hij en begaf zich onmiddellijk
weer naar huis om het papiertje meteen op te halen. Maar toen hij
terugkwam op de markt, was het al laat en kon hij geen schoenen
meer kopen. Een buurman vroeg hem, waarom hij niet direct ter
plaatse schoenen had aangepast. ‘Nou’, zei de man, ‘Ik vertrouw
liever op het papiertje waarop de maat staat’.
Vraagje: waar vertrouwen we op?

Tegeltjeswijsheid
De wijsheid op tegeltjes (niet alleen op tegeltjes maar ook op
borduurstukken) is eigenlijk een korte en krachtige boodschap, die
je troost kan geven, aan het denken zet, je iets duidelijk maakt, je
kennis verdiept, inzicht geeft enz.
Een mens kan niet ‘Fan de kelder op ’e souder stappe’, dat was
mijn eerste gedacht bij de mededeling van Rutte en de Jonge toen
ze meer ruimte (teveel ruimte) gaven aan de corona maatregelen.
En ook deze spreuk bleek nog waar te zijn ook.
Dus voor mij bevatten de oude spreuken (mijn vader gebruikte ze
regelmatig) nog steeds veel wijsheid en maken ze ingewikkelde zaken gemakkelijker te begrijpen. Daar kan geen ‘woordenbrij’ tegen
op!
‘Use it, or loose it’ is tegenwoordig de slogan: we moeten in beweging blijven. Op een tegeltje zou gewoon staan: ’Rust, Roest’!
Sietske Ypenga

Jeugdwerk ’21/’22: (On)zichtbaar
‘Als je opgroeit wordt steeds meer zichtbaar wie je bent’, zo verklaart ADS-jeugdwerker Esther van Hoeve het thema van het nieuwe
seizoen voor het jeugdwerk. (On)zichtbaarheid gaat niet alleen over
je eigen geschiedenis, maar is ook verweven met de geschiedenis
van de doopsgezinden, die (onder meer) een belangrijke rol zal spelen in het nieuwe seizoen.
Zo is er een regioweekend
in een schuilkerk en zal
er een bezoek gebracht
worden aan het Achterhuis,
waar Anne Frank ondergedoken zat. Ook zal er een
kinderconferentie zijn waar
jouw eigen (on)zichtbaarheid verder onderzocht zal
worden.
Voor meer informatie hou je de sociale media, de jongerenwebsite
en je mail in de gaten. En lees het hele interview met Esther van
Hoeve in de nieuwe Doopsgezind NL, die eind augustus verschijnt.
Programma:
Regioweekend: 12-13 november, 21-22 januari, 11 - 16 jaar, ADS,
Amsterdam.
Kinderconferentie: 30–31 oktober 2021, 8 - 12 jaar, Dopersduin,
Schoorl.
Cursus onderling pastoraat voor jongeren: 12-13 november,
21-22 januari, 20 - 30 jaar, ADS, Amsterdam
Teambuilding en trainingsdag jongerenwerkers: 15 januari 2022
Singelkerk - Amsterdam
Buitenlandse reis naar Taizé: Hemelvaart, 26-29 mei 2022, 18+ , Taizé,
Frankrijk.
Mennonite World Congres (MWC): 1-4 juli 2022, 16+, Dopersduin,
Schoorl
Contact: Joke.vanderheide@ads.nl, Esther.vanhoeve@ads.nl.
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Gespreksgroep Op Donderdag
Omdat het weer kan, begint de ‘Gespreksgroep Op Donderdag’
weer. Opnieuw op de 3e donderdag van de maand. En wel in de
vermaning van 14.00 - 16.00 uur.
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We komen 6 keer in het winterseizoen bij elkaar: 16 september;
21 oktober; 18 november en in 2022 20 januari; 17 februari en
17 maart.Aandacht in dit seizoen voor de liederen van Leonard
Cohen, zijn persoon, de teksten van zijn liederen en misschien zien
we een film. We luisteren naar een aantal liederen en proberen er
dan de (bijbelse) thema’s in te herkennen. Met elkaar bepalen we
evenwel hoe we met elkaar de gespreksgroep dit winterseizoen
vorm geven. En aan welke thema’s we aandacht schenken.
Wil je meedoen? Mail: ypengakeulen@gmail.com
Leonard Cohen (21 september 1934 - 7 november 2016)
Leonard Cohen werd geboren in een Joods gezin in het Engelssprekende gedeelte van Montreal Canada. Cohen, wiens achternaam letterlijk priester betekent, hoorde als jongetje al veel Joodse
teksten en verhalen over Jezus. Hij wilde dan ook dichter worden
en studeerde letteren, waarbij hij ook gitaar speelde. Al in de jaren
60 had hij naam opgebouwd in de poëziewereld. Eind jaren 60 verhuist hij naar Amerika om daar als zanger een reputatie te starten.
Door zijn huishoudster leerde Cohen het katholicisme kennen. En
rond zijn 35e maakte hij kennis met het Boeddhisme. Elk van deze
religies hebben een plek gekregen in zijn leven en in zijn werk.
Maar hij heeft vooral zijn joodse komaf benadrukt.
Veel van zijn liedteksten hebben een religieuze ondertoon, die
soms herkenbaar en soms mysterieus verweven worden in
romantische strofen.
Met de zinsnede ‘als het Uw wil is’, begint het lied ‘If it be Your will’
dus als een gebed, zoals het Onze Vader, ‘Uw wil geschiede’.

“If It Be Your Will”
If it be your will
That I speak no more
And my voice be still
As it was before
I will speak no more
I shall abide until
I am spoken for
If it be your will
If it be your will
That a voice be true
From this broken hill
I will sing to you
From this broken hill
All your praises they shall ring
If it be your will
To let me sing
From this broken hill
All your praises they shall ring
If it be your will
To let me sing
If it be your will
If there is a choice
Let the rivers fill
Let the hills rejoice
Let your mercy spill
On all these burning hearts in hell
If it be your will
To make us well
And draw us near
And bind us tight
All your children here
In their rags of light
In our rags of light
All dressed to kill
And end this night
If it be your will
If it be your will
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Collectes/Bloemen
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Datum
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augustus
8 augustus
15 augustus
22 augustus

Collecte
Extra collecte
€ 66,10		
€ 39,50		
€ 74,50		
€ 45,70 		
€ 23,70		
€ 45,40
€ 61,90
€ 32,05
€ 36,20

Een Keltisch gebed
En voor deze dag roep ik tot mij:
Gods kracht om mij de weg te wijzen,
Gods macht om mij te helpen,
Gods wijsheid om mij te leiden,
Gods oog om mij te verlichten,
Gods oor om mee te horen,
Gods woord om het te spreken,
Gods hand om mij te dragen
Gods weg om op te gaan,
Gods schild om mij te beschermen,
Gods legerscharen om mij te redden:
van de verzoekingen van de boze geesten,
van de verlokkingen van het kwaad,
van de zwakheden van de natuur.
Amen

Bloemen
fam. Meester
zr. R. Dols
zr. S. Kuiken
zr. S. Kuiken
br. G. Beuker
br. A. Bajema
zr. K. Werther
zr. Loes de Groot

Zentangle/Zendala: ZENtangle + manDALA
Zentangle is een vorm van meditatie en tegelijkertijd een kunstvorm.
Zentangle is ontwikkeld door een calligrafe en een meditatie monnik.
Na een gesprek tussen hen beiden begon de ontdekkingsreis waar
ze meditatie en tekenen combineerden tot een eenvoudige tekenmethode met de naam zentangle. Zentangle is het tekenen van patronen
in zwart/wit, of naar wens met kleur. Deze patronen (tangles) lijken
soms ingewikkeld, maar zijn dat niet.
Het motto van Zentangle is: ‘Anything
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is possible, one stroke at a time’™. Het
idee is om je te richten op het proces in
plaats van het resultaat. Je kunt allerlei
verschillende figuurtjes bedenken en in de
afgebakende vlakken zetten. Het is een
fijn priegelwerk dat erg ontspannend kan
werken en wat iedereen kan doen.

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
• Ouder-kindgroep, Jan Stelwagen
• Menno Simons Cantorij, Anneke Okkerse, 06-261 348 68
• 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.
Spreuk
Iedereen weet dat als je voorzichtig bent,
je zo bezig bent met voorzichtig zijn,
dat je zeker zult vallen.
Gertrude Stein
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Op weg naar de wijsheid is
de eerste stap: stilte;
de tweede stap: luisteren;
de derde stap: onthouden;
de vierde stap oefenen;
de vijfde stap: onderwijzen aan anderen.
Solomon Ibn Gabriol (1021-1058)

Joods dichter en filosoof
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Preekdiensten 5 september t/m 3 oktober
alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud
zondag 5 september
9.30 uur

ds. W.I. Beuker
organist B. Dijkstra

zondag 12 september zr. J. Brouwer-Huisman
9.30 uur
organist G.J. Elsinga
zondag 19 september ds. R. Yetsinga
15.00 uur
organist G.J. Elsinga
zondag 26 september, oecumenische dienst
ds. W. I. Beuker
10.00 uur			
organist B. Dijkstra
Om 10.00 uur een korte dienst in onze kerk. Daarna gaan we naar de
grote kerk waar de dienst buiten wordt voortgezet. Slot is om 11.15 uur
zondag 3 oktober
9.30 uur

ds. W.I. Beuker
organist nog niet bekend

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 is het oktobernummer.
Het verschijnt in week 39 van 2021.
Kopij inleveren voor woensdag 22 september 2021.
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.

De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.

