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Van de redactie

Alles begint weer! Langzaamaan begint het ‘normale’ leven weer 
wat op gang te komen. De kinderen gaan naar school, sport en 
clubs beginnen weer. We mogen en kunnen weer bij elkaar op 
bezoek. 
In onze gemeente gebeurt ook steeds meer. De diensten worden 
weer bezocht en enkele kringen komen bij elkaar. 
Gelukkig maar zeggen wij van de redactie. Elkaar ‘live’ zien en echt 
ontmoeten is toch beter dan achter een scherm naar elkaar kijken.
De afgelopen weken hebben we mogen genieten van mooie dien-
sten, waaronder de Fryske tsjinst van Ds. Renze Yetsinga.
Voor de komende weken in oktober staan er ook mooie en inspi-
rerende diensten op het programma waaronder de gemeentedag. 
Daarnaast vinden er ook verschillende bijeenkomsten plaats in de 
kerk in Harlingen, zoals de jaarvergadering van de digitale zuster-
kring Jobeel op 2 oktober. 
En we zullen de kinderen weer in de kerk gaan zien. 

Dat alles steeds weer meer normaal wordt voelt wellicht nog wat 
onwennig en voor sommigen van u is het misschien best wel span-
nend, maar we hopen elkaar gauw weer te ontmoeten.

De redactie

Voor op de koelkast:
1.  heb je naaste lief

2  die niet
3.  op je lijkt

4.  denkt als jij
5.  zo gekleed gaat als jij

6.  lief heeft als jij
7.  spreekt als jij

8.  bidt als jij
9.  stemt als jij

10.  gelooft als jij
GEEN UITZONDERINGEN
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‘Vasthouden of loslaten’   
Wat houd je vast of wat houdt  je vast 

Dit is het thema van onze Gemeentedag op 
31 oktober. Verderop in deze Nieuwe Pas-
torale leest u er ietsje meer over, maar het 
meeste blijft nog even een verrassing. 
Het thema past bij het ADS jaarthema 
‘Nieuw Doopsgezind Peil’ en voegt zich 
prima in het kader van de pelgrimage van 
vrede en gerechtigheid die we als Doops-
gezinden met de wereldwijde oecumene al 
jaren maken. 

Wat houd je vast  of wat houdt  je vast  Het 
zet je aan het denken…
Wat houd je vast (actief): waar hecht jij waar-
de aan en wat houdt jou vast, wat houdt jou in 
de greep?  Het klinkt hetzelfde, maar door één 
“t” gaat het heel wat anders betekenen.
Terwijl ik dit schrijf is het Prinsjesdag. Ik heb 
net koning Willem Alexander de troonrede 

van het demissionaire kabinet horen voorlezen. Eén ding viel me in 
het bijzonder op: de koning haalde de Rubik’s Cube aan om te zeg-
gen dat alle moeilijke vraagstukken en hete hangijzers met elkaar 
samenhangen. 

Dat gaf mij hoop. Hij gebruikte niet het beeld van de Gordiaanse 
knoop,  maar van de Rubiks kubus en hoewel die moeilijk op te 
lossen is, is het weldegelijk te doen, stap voor stap. Een Gordiaanse 
knoop daarentegen, is een onontwarbare bende en is per definitie 
niet te ontrafelen, (of alleen met een zwaard 
door te hakken, zoals Alexander de Grote 
deed: dus met grof geweld). Het aan handen 
en voeten gebonden demissionaire kabinet 
probeert de complexe politieke situatie te 
gebruiken als excuus voor besluiteloosheid en 
uitstelgedrag, maar daar komt ineens onze ce-
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remoniële  koning met de Rubriks kubus, die 
mij met dit beeld zegt dat hoe moeilijk het ook 
is, het weldegelijk oplosbaar is. Hij biedt hoop!

En daar is een koning of een president voor 
om een verdeelde maatschappij niet uit elkaar 
te laten spelen, maar te verbinden en zo hoop 
te bieden in bange tijden. Vele koningen niet, 
maar een enkele koning uit de Bijbel mag een verbindende koning 
heten; misschien koning  David die de 12 stammen verenigde, en 
zijn zoon koning Salomo, de wijze vredevorst, wijs als was hij mis-
schien Prediker zelf wel, en liefdevol als was hij ook de dichter van 
het Hooglied, het lied der liederen… 
En vooral hun nazaat Jezus natuurlijk! Jezus die zonder enige 
poeha, nepnieuws of blaaskakerij,  mensen er wel bij wist te be-
trekken, en erbij liet horen: vrouwen, kinderen, onreinen en vreem-
delingen, zodat ze zich gezien en gehoord wisten. Jezus hielp hen 
inzien waar ze in verstrikt geraakt waren: in niet te volgen mensen-
wetten en fabeltjesfuiken vol angst en wantrouwen, een schijnbaar 
onontwarbare kluwe, die je in zijn greep houdt, vast houdt en waar 
je niet zonder hulp uit los kunt komen. Maar Jezus zag hen, betrok 
hen bij Zijn gemeenschap en zo liet Hij hen de God van Liefde zien 
en voelen. Hij hielp hen zo hun waanbeelden los te laten, en tege-
lijkertijd houvast te vinden in die oude vertrouwde God van liefde 
met die mooie, mysterieuze, maar ontrafelbare Naam: Ik ben er, bij 
jou, altijd, daar mag je aan vasthouden!

Zr Wiske Beuker
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Van de kerkenraad

Zusters en broeders,

En dan is het herfst 2021. Ikzelf ben net terug van een heerlijke 
vakantie. Het waren prachtige nazomerdagen. Ik hoop dat ook u 
daarvan heeft kunnen genieten.

De laatste kerkenraadsvergadering was al een poosje terug (1 sep-
tember). We hebben de start van de diverse groepen besproken 
en gaan onderzoeken of er animo is om een 12+groep (jeugd) te 
starten. 
Ook is de ventilatie in de kerkzaal aan de orde gekomen. Het bleek 
niet zo gemakkelijk om gegevens over onze installatie te verkrij-
gen, inmiddels is er iets meer bekend en wordt de informatie com-
pleet gemaakt. We hopen de volgende vergadering  (13 oktober) 
uitsluitsel te kunnen geven over hoe en wat.
Nu we geen 1,5 meter afstand meer hoeven te houden, willen we 
toch zo veilig mogelijk bijeenkomen in een dienst waarin we ook 
kunnen zingen. Ook het koor staat te popelen om weer te kunnen 
gaan zingen, maar veiligheid staat voorop.
Vanzelfsprekend bieden we degenen die nog wat huiverig zijn de 
mogelijkheid om toch afstand te bewaren, in de kerkzaal is daar 
voldoende ruimte voor. 
Begin oktober gaat de kerkenraad het hebben over de gemeen-
tedag en zal ook de najaarsledenvergadering op de agenda staan. 
Heeft u nog vragen dan kunt u dat aangeven bij een van de kerken-
raadsleden.
We hebben zin in een ‘redelijk normale’ herfst met gelukkig weer 
voldoende mogelijkheden voor bezinning en ontmoeting.

Zusterlijke groet,
Ellen Eghuizen

Veerkracht
is de kunst mee te deinen op de golven van verandering.

om tegenslagen te boven te komen 
en ze te zien als groeimogelijkheden.



7 

Gemeentedag 31 oktober

We kunnen u, je, jullie iets vertellen over de Gemeentedag die zal 
zijn zondag 31 oktober! We houden het in een ochtend, het thema 
is ‘‘Vasthouden of loslaten”. We beginnen om 9.30 uur met een 
hele korte dienst, algauw krijgen we een bakje koffie/thee met 
iets lekkers, we spelen een gemeentespel en we eindigen met een 
Potluck. Wilt u daarvoor zelf belegde broodjes meenemen, dan 
delen we die met elkaar. Wij als gemeentedagcommissie zorgen 
daarnaast voor soep en drinken. Om plm. 12.30 uur sluiten we met 
elkaar de maaltijd en de Gemeentedag weer af. Vanaf zondag 3 ok-
tober ligt in de hal de intekenlijst klaar, waarop u zich kunt aanmel-
den, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Hartelijke groet, Gemeentedag commissie

Vertelling van ‘De moeder van Judas’
is op zondag 17 oktober om 15.00 uur in onze vermaning

Judas, noem die naam en de beelden rollen over elkaar heen. Ver-
rader, onbetrouwbaar, oplichter, geldwolf. Dit zijn enkele woorden 
die wij aan Judas toedichten. Ook kennen we veel uitdrukkingen met 
het woord Judas erin en die zijn allemaal negatief bedoeld. Judaskus, 
Judasgroet, Judasgeld, Judasrol, valse Judas. Alleen bij Judaspen-
ning denken we aan een mooie decoratieve plant in onze tuin. Maar 
eeuwenlang was het negatieve beeld van Judas alles bepalend. En 
dat zegt misschien ook wel iets over onszelf, over hoe wij mensen 
denken en oordelen. Bij de dood van Jezus hoort een dader. En ook 
al is er historisch weinig overtuigend en definitief bewijs voor wat 
Judas al dan niet heeft gedaan, er is een zondebok nodig. Judas dus!
Maar een zondebok heeft ook een moeder en ook al komt zij niet 
in de Bijbel voor toch wil ik graag ook haar kant van het verhaal 
laten horen. Dat doe ik met begeleiding van trekzak muziek door 
Akke Dorenbos. We hopen op een mooie ontmoeting met Hannah, 
de moeder van Judas.

Korneel Roosma-de Vries 
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Het revolutionaire ongeduld

Heilige Franciscus,
bid voor ons,
nu en in het uur van moedeloosheid.
Jouw zuster water is vergiftigd;
jouw broeder vuur kennen de kinderen niet meer;
en de vogels mijden ons.

De pausen en de vorsten
glimlachen om jou;
en de Amerikanen kopen heel Assisi op
inclusief jouzelf.
Heilige Franciscus,
waarvoor heb je eigenlijk geleefd?

In de stenen voorsteden
heb ik je zien rondlopen
als een hond die in vuilnisbakken snuffelt.
Zelfs kinderen
hebben liever een plastic auto
dan jou.

Heilige Franciscus,
bid voor ons,
nu en als wij geen water meer hebben;
nu en als wij geen lucht meer krijgen. 

Dorothee Sölle
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In memoriam 

zr. Saskia Vos-van Ingen

Zr Saskia Vos-van Ingen werd op 2 augustus 1921 in Harlingen 
geboren. Ze heeft, op een twaalftal jaren na, haar hele leven 
in Harlingen gewoond. Ze was een echte Harlingse, een leuk 
mens met een heldere geest. Ze was een nieuwsgierige, 
moedige en optimistische vrouw, ondanks of zoals ze zelf 
zei, omdat ze veel meegemaakt heeft in haar lange leven, 
ook veel verdriet en gemis. Haar 1e man werd aan het eind 
van de oorlog, net voor de bevrijding door een duitse kogel 
van haar weggerukt, ze waren net 2,5 jaar getrouwd en ze 
bleef achter met hun zoontje van 13 maanden. 
Na 10 jaar is ze weer getrouwd, maar als je zo oud wordt 
ontvallen je mensen die jonger zijn, zoals haar enige zoon 
en ook haar 2e man. 
Gelukkig heeft zr. Saskia 3 kleinkinderen en ook achter-
kleinkinderen waar ze heel trost op is. De kleinkinderen 
zorgden geweldig goed voor haar, met de boodschappen 
en met vervoer naar het ziekenhuis. Want zo’n hoge leef-
tijd komt ook met gebreken, Bijna 20 jaar heeft zr. Saskia 
met veel genoegen in de Spiker gewoond. Ze werd steeds 
minder mobiel, al wist ze dat lang op te lossen met haar 
trippelstoel, die ze van een vriend gezien had en die haar 
ook erg handig leek. Zo stond ze met haar heldere geest tot 
op hoge leeftijd open voor nieuwe dingen, zoals de ipad die 
ze gekregen had van de kleinkinderen, en waar ze van alles 
mee kon, op de hoogte blijven met het Harlinger nieuws, 
een vogeltjes-app en spelletjes.
In juli, bijna honderd jaar oud, werd ze ziek en bleek ze  
corona te hebben. Op 24 juli is zij zachtjes ingeslapen.
In kleine kring heeft de familie afscheid genomen van  
zr. Saskia. Mag zij zachtjes rusten in Gods liefde. 
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In memoriam 

br. Gabe van der Meer

‘It komt sa’t it komt’, dat zei br. Gabe vaak, het komt toch 
wel, maak je er maar niet druk over. Het schetst hoe hij de 
laatste jaren van zijn 98 jaar lange leven in het leven stond. 
Als hij het weleens over zijn levenseinde had zei hij dat 
altijd: ‘It komt sa’t it komt’ en daar hield hij zich aan vast. 
Dat kon hij zeggen omdat br. Gabe een gelovig man was, 
die erop vertrouwde dat hij kracht kreeg in de moeilijke en 
verdrietige tijden in zijn leven en dat zijn er, naast ook hele 
mooie, toch vele geweest. In dat geloofsvertrouwen is hij in 
zijn leven wel gegroeid.
Br. Gabe van der Meer werd op 8 juli 1923 geboren in  
Wirdum en na de lagere school ging hij naar de Ulo in  
Leeuwarden. Tijdens de oorlog heeft hij een hele tijd onder-
gedoken gezeten in de melkfabriek in Weidum. Hij trouwde 
met Tryntsje Zantema in Warga in de Doopsgezinde kerk 
in Warga en ze gingen wonen in Sexbierrum. Gabe was 
kaasmaker, maar werkte ook op de botermakerij en op de 
melkontvangst, soms was hij ook melkrijder en hij hield van 
techniek. Hij kon eigenlijk alles. In Sexbierum werden na 
een droevig begin gelukkig ook hun kinderen Folkert, Janke 
en Akke geboren.
Gabe was een hele harde werker en dat verlangde hij ook 
van vrouw en kinderen. Maar toen zijn vrouw in een rol-
stoel kwam te zitten veranderde hij in een zeer zorgzame 
lieve man die ook het huishouden voortaan voor zijn reke-
ning nam. 
Op vakantie wilde Gabe niet, wel zondagen met het gezin 
naar Gaasterland en Appelscha. De kippen en konijnen en 
de tuin moesten verzorgd worden. 



11 

Maar voor hun 35 jarig huwelijk kregen ze van de kinderen 
een Rijnreis cadeau en dat beviel zo goed dat ze de smaak 
te pakken kregen. Na het overlijden van Tryntsje voelde 
Gabe zich erg eenzaam. Gelukkig kwam 15 jaar geleden 
Paula in zijn leven en zij hebben samen nog heel wat mooie 
reizen kunnen maken. 

De laatste tijd ging Gabe toch zijn leeftijd wel merken, 
hij werd steeds vergeetachtiger. Ze zouden net naar 
Saxenoord verhuizen, toen de corona lockdown begon, 
gelukkig kon het later toch doorgaan en hebben ze daar  
samen nog een goede tijd gehad. En Gabe, die zijn hele 
leven al van draaiorgelmuziek gehouden heeft, werd op  
zijn 98ste verjaardag door de kinderen verrast met een 
echt draaiorgel voor de ingang en daar heeft hij enorm  
van genoten! 

Niet lang daarna op 7 augustus is br. Gabe ineens overle-
den, hij is niet meer wakker geworden uit zijn middag dutje 
en is voor altijd ingeslapen.
It komt sa ’t it komt… Gelukkig kon de tige fryske foar-
gonger br. Lieuwe Durksz de afscheidsdienst van de tige 
fryske br. Gabe verzorgen. 
Gabe it is goed kommen. No meist rêste yn ’e earmen fan 
dyn Heit yn ’e himel.
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Nieuws uit onze gemeente

Nieuws van de zusterkring
Wij willen de zusterkring weer proberen op te starten. De bijeen-
komsten zijn weer op dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur 
maar niet meer om de 14 dagen maar 1 keer per maand, alleen in 
oktober 2 keer. Wij hebben de volgende data vastgesteld, 5 en 26 
oktober, 16 november en 14 december 2021. Voor 2022; 18 januari, 
15 februari, 15 maart en 12 april. Wij hopen dat alles door kan gaan 
maar natuurlijk geldt voor ons ook afstand houden en als we ons 
niet goed voelen thuisblijven want de meesten van ons zijn toch 
kwetsbare ouderen.

Martsje de Jong

Crea Café
Het lijkt erop dat, met in achtneming van alle voorzichtigheid en 
regels, bijeenkomsten weer georganiseerd kunnen worden. Zo 
ook de bijeenkomsten van het Crea Café. Het is goed weer samen 
te komen, daarom hierbij de data waarop de deuren van het Crea 
Café weer wijd open staan. Dit jaar op 7 oktober, 11 november en 9 
december. En in 2022 op 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april en 
12 mei. Iedere middag vanaf 14.00 uur.
De vaste groep bezoekers van deze creatieve bijeenkomsten weet 
hoe leuk het is, bent u nog nooit geweest, kom dan eens een kijkje 
nemen. Van harte welkom!

Nieuws uit de regio

Het Compagnons Consort onder leiding van Henk Louwrink geeft 
zondag 10 oktober een concert in de Doopsgezinde kerk aan de 
Kerkstraat 36 in Heerenveen. Dit in combinatie met kunstwer-
ken van Eppie Haisma. Het Opsterlandse strijkkwartet brengt een 
programma met klinkende namen uit de barok en romantiek.  
Bijzonder is het dat tijdens het concert het aan de doopsgezinde 
gemeente geschonken klavecimbel voor het eerst zal worden 
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bespeeld. Dit instrument is een kopie van een door de Antwerpse 
familie Ruckers gebouwd klavecimbel in de zeventiende eeuw. 
Aanvang concert en expositie: 15.30 uur. 
Toegang: vrij, aan de uitgang is een collecte. 
Opgave bij Johan G. Koers, tel: 0513-636333; email jgkoers@telfort.nl.

Schrijfster Janny van der Molen geeft donderdag 28 oktober in de 
Menniste Wurkpleats van de Doopsgezinde kerk in Heerenveen 
een lezing over haar boek ‘Buiten is het oorlog’. Dit boek over het 
leven van Anne Frank verscheen in 2013. Sinds het verschijnen van 
het boek werd Janny van der Molen uitgenodigd in Brazilië, Colum-
bia en Venezuela om over Anne Frank te vertellen. Ze heeft ervaren 
hoe verschillend het dagboek van Anne Frank en haar boek worden 
ervaren. Janny van der Molen komt onder andere over die verschil-
len vertellen. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 5 euro (inclusief 1 consumptie). Opgave 
bij Pieter Post, tel: 0513-785542; email pbpost1958@gmail.com.
 
Het Fries Doopsgezind Studiefonds zoekt twee bestuursleden
Het studiefonds heeft volgens de statuten als doel  bij te dragen 
in de studiekosten van hen die lid zijn van of afkomstig zijn uit een 
Doopsgezinde Gemeente in Fryslân. Het gaat om studiekosten 
die voortvloeien uit een opleiding aan een theologische faculteit 
en het Seminarium der Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Of om 
studiekosten voor een cursus die wordt gevolgd ten behoeve van 
hun werk in een gemeente in Friesland. Ter beoordeling van de 
aanvragen komt het Studiefonds twee keer per jaar bijeen, in Leeu-
warden. 
We zoeken twee bestuursleden:
Een predikant, om bij te dragen aan het oordeel over inhoud van 
een opleiding of cursus.
Een bestuurslid, die na een jaar inwerken het secretariaat kan over-
nemen.

De termijn gaat in na de najaarsvergadering van de FDS. De benoe-
ming is voor vier jaar. Voor meer informatie, neem contact op met 
Flora Visser (06-4611 2678) of Marijke Sinnige (06-4652 4113),  
marijkesinnige@gmail.com.
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VREDESGEBED 
Dit gebed is tijdens de vredeszondag 
uitgesproken door pastoor Marco Conijn 

Goede God en Vader,
er is pas sprake van vrede
als recht wordt gedaan aan iedereen. 

Vrede is rechtvaardig.
Vrede is liefde.
Vrede sluit niet uit.
Vrede is inclusief.
Vrede wordt geboren
als we naar elkaar omzien,
naar elkaar luisteren,
elkaar horen,
elkaar ruimte geven,
elkaar vrijheid geven. 

Vrede ontstaat
als de waarheid aan het licht komt, als recht wordt gepleegd
en de verzoening wordt gezocht. 

Als we om ons heen kijken,
zien we de vrede
steeds weer opnieuw aan het licht komen. En dat is wonderlijk,
gezien alle ellende
die sommige mensen hebben meegemaakt. 

In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken
door oorlog, uitbuiting en uitsluiting
staan steeds weer mensen op
die de kracht vinden om te helen,
te verbinden
en te wijzen
naar een horizon van vrede en recht.

Zegen al de mensen goede God die vrede bewerken,
dag in, dag uit,
door Christus onze Heer. 



15 

Vredeszondag 26 september

Na de dienst in eigen kerk gingen vele kerkgangers naar de Groate 
Kerk voor de afsluiting van de vredesdienst. Iedere kerk zorgde 
voor koffie en wat lekkers. De doperse koffie vond veel aftrek.  Het 
zegengebed werd afwisselend door alle voorgangers voorgelezen. 
Het Korps van het Leger des Heils verzorgde het muzikale gedeel-
te. De katholieke kerk kwam in processie vanuit hun kerk naar de 
Groate Kerk. Een geslaagd oecumenisch geheel.
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De belangrijke dingen in het leven, een verhaal

Een professor stond voor de klas. Hij pakte een vaas en vulde deze 
met stenen. Hij vroeg zijn studenten of de vaas vol was. Ze vonden 
van wel. Toen deed hij er kiezelsteentjes bij. Deze vielen in de lege 
ruimtes tussen de grotere stenen. Weer vroeg de professor of de 
vaas vol was en ze knikten allemaal. Vervolgens liet hij zand in de 
vaas stromen. Dit vulde ook de laatste lege ruimtes op. Opnieuw 
vroeg hij of de vaas nu vol was. De studenten waren het er alle-
maal mee eens. Nu was de vaas écht vol. ‘Wel’, zei de professor, 
‘deze vaas staat symbool voor jullie leven. De stenen zijn belangrij-
ke zaken in je leven en zijn bepalend voor je geluk. De kiezelsteen-
tjes zijn de andere zaken die er toe doen. De rest is slechts zand. 
Als je de vaas niet eerst met grote stenen vult, krijg je die er later 
nooit meer bij. Wat zijn de grote stenen in jullie leven?’

‘Hete Bliksem’, een recept

Nodig:
-2 zure appels (bv goudrenet)
-2 zoetzure appels (bv. cox orange)
-1 kilo aardappelen
-250 gram doorregen spek
-2 kleine uien
-1 snufje zout.

Bereiding:
Schil de aardappelen. Schil de appels, deel ze in vieren en doe de 
klokhuizen eruit. Kook de aardappelen en de appels in een pan 
met een laagje water en een snufje zout in ca. 25 minuten gaar.
Stamp de aardappelen en appels tot puree.
Bak het spek uit in een beetje boter in een koekenpan.
Bak de in ringen gesneden uien goudgeel in het spekvet.
Leg het spek en de uien op de stamppot.

Eet smakelijk!
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Friese Kerkendag zondag 24 oktober in Joure

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in 
de Hobbe van Baerd Tsjerke, commissaris van de Koning Arno Brok 
zal hierin een openingswoord spreken. Deze dienst wordt uitge-
zonden door Omrop Fryslân.

Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens,  
Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse.
Over de ‘Kerk van morgen’ spreekt Jurjen de Groot, directeur  
Dienstenorganisatie van de PKN. Jan Bosman en Robert Colijn 
verzorgen een inleiding over ‘Geloof en Maatschappij’. ‘Geloof en 
homosexualiteit’ wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.
Over ‘Kerk en Journalistiek’ zal Ruth Peetoom het woord voeren 
en er is een inleiding over ‘Naar online kerkzijn?’ (inleider nog niet 
bekend).

Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een 
muzikaal programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een 
zangworkshop o.l.v. Gerben van der Veen en een inleiding 

En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor,’ koper’ of 
orgel! De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconen-
tentoonstelling worden bezocht. De dag wordt 
afgesloten met een oecumenische vesperdienst 
in de H. Mattheuskerk.
Wij heten u van harte welkom! 

Lukt dan niet? Geen nood: 
alle programma onderdelen zullen live 
te volgen zijn van onze website: 
www.friesekerkendag.nl.

Meer informatie, Ben Hogeterp, 
Secretaris stuurgroep Friese 
Kerkendag 2021, tel: 06 5788 2997.
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Genoeg

Die God van jou, zeg mij, bewijs mij, 
hoe dan, waar dan, wanneer.

Wat weet ik nou.
Ik leef, ik leef alleen maar.

Ik weet alleen maar van het licht,
licht op mijn hand,
licht in jouw ogen.

ik weet alleen maar van de bomen, 
de bomen die zich verdiepen in de aarde,
de bomen op de hoogte van de hemel.

Wat weet ik nou. Alleen maar
van de geur van lavendel,
de hals van een zwaan, lied zonder woorden,

alleen maar de lach van een kind,
de golfslag van muziek,

alleen maar van vriendschap is verwantschap,
liefde die alles en alles omvat.

Die God van mij, geloof me - 
niet meer, niet minder dan een droom,
een zeer reële droom,

niet meer, niet minder dan een vermoeden
dat zomaar werd gewekt.

Ik weet genoeg.

Hans Bouma
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Seminary on tour, 30 oktober

Het Doopsgezind Seminarium reist naar het noorden van ons 
land en nodigt de broeders en zusters in Groningen, Friesland 
en de Ring Zwolle uit om mee te doen. Met een bus toeren we op 
zaterdag 30 oktober langs de vermaningen van Roden, Zijldijk en 
Sappemeer. Voor koffie, lunch en thee wordt gezorgd.

Er komen in de drie vermaningen zes interactieve workshops, geleid 
door docenten van het Seminarium. Samen met de deelnemers zoe-
ken zij naar (doopsgezinde) antwoorden op vragen van deze tijd. 
Welk verhaal moet nu verteld? Hoe wil je leven na corona met z´n 
rijkdom aan ervaringen en kansen? Een dagje theologische proeverij. 
Ter afsluiting een kleine viering met poëzie en meditatie. 

De dag start om 9.30 uur vanaf de P+R van Hoogkerk. Om 17.30 uur 
eindigt de dag op dezelfde P+R.

De onderwerpen van de workshops zijn:
-  Terug naar de toekomst door Christiane Karrer
-  Mennonite innocense, how to deal with a difficult past door  

Andres Pacheco en Fernando Enns (in het Engels) 
-  Vieren met de eekhoorn en de olifant, over nieuwe taal en andere 

bronnen door Fulco van Hulst
-  Inventieve theologie door Chris Doude van Troostwijk
-  Wat zeggen deze stenen ons? door Nina Schroeder
-  Theologie in tijden van niet weten door Marion Bruggen 

Reis een dag mee met het Seminarium. Theologie doet ertoe!

De dag start om 9.30 uur vanaf de P+R van Hoogkerk. 
Om 17.30 uur eindigt de dag op dezelfde P+R.
Aanmelden bij Vera Kok - vera.kok@ads.nl of 020-6230914.

Spreuk
Vaak komt het geluk binnen door een deur 

waarvan je absoluut niet wist dat je die open had laten staan.
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Collectes/Bloemen
Datum Collecte Extra collecte Bloemen
29 augustus € 64,95  zr. R. Dols
05 september € 69,75  zr. M. Sietsema
12 september € 67,30  zr. J. Douma
19 september € 56,00   ds. R. Yetsinga

Verjaardagen:
1 oktober
Br. J. Norg, 80 jaar
Achlumerhof 52
8862 PW Harlingen 
Tel: 0517-418 468

4 oktober
Zr. J. Jorna-Leijenaar, 76 jaar
Babingaweg 15
8861 TZ Harlingen 
Tel: 0517-413 982

9 oktober
Br. R. v.d. Schoot, 78 jaar
Nieuwstraat 48
8861 TM Harlingen
Tel: 0517-413 017

10 oktober
Br. F. v. d. Tol, 78 jaar
Hopmans weg 4
8872 NR Midlum
Tel: 0517-414 124

16 oktober
Zr. M. Y. de Jong, 84 jaar
Julianalaan 20 
8872 NM Midlum
Tel: 0517-412 657 

Rondeel voor oktober

De wingerd kleurt zorgvuldig rood 
langs geel en grijs verschraalde muren.
Hoe lang zal dit triomflied duren,
dat zo verwant is met de dood?

Een handvol bladgoud in de schoot,
de geur van appels in de schuren,
waar wingerd kleurt zorgvuldig rood
langs geel en grijs verschraalde muren.

Het hart houdt zich aandoenlijk groot
in speelse wedloop met de uren,
als zou oktober eeuwig duren
en onbekend zijn met de dood.
De wingerd kleurt zorgvuldig rood.

K.H.R. De Josselin de Jong
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Agenda
Activiteiten voor de agenda kunt u doorgeven aan een van de 
redactieleden of mailen: redactiedgharlingen@gmail.com.

Veel activiteiten worden voorzichtig weer opgestart. Het is aan u of u 
daar weer bij wilt zijn. Daarbij geldt uiteraard wel dat u thuis blijft als u 
corona gerelateerde klachten heeft.

5 oktober Zusterkring
Dinsdag  14.30 uur

7 oktober Crea Café
Donderdag  14.00 uur

10 oktober Concert Compagnons Consort
Zondag  15.30 uur, Doopsgezinde kerk Heerenveen

13 oktober Kerkenraadsvergadering
Woensdag 20.00 uur

19 oktober Gespreksgroep Op Donderdag
Dinsdag  14.00 uur

24 oktober Friese Kerkendag
Zondag 10.00 uur, Hobbe van Baerd Tsjerke in Joure

26 oktober Zusterkring
Dinsdag 14.30 uur

28 oktober Lezing Janny van der Molen
Donderdag 20.00 uur, Menniste Wurkpleats DG Heerenveen

30 oktober Seminary on tour
Zaterdag 9.30 uur, P+R Hoogkerk

31 oktober Gemeentedag
Zondag 9.30 uur

3 november Dopers Dialoog
Woensdag 20.00 uur
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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

• 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
Het diepe besef dat we verbonden zijn, 

in den lijven en in de geest, met andere mensen en ook 
met het goddelijke kan een bodem leggen onder wankele voeten.

Fieke Klaver
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De kern van het sociale verkeer is inlevingsvermogen in wat onze 
broeders en zusters aan lief en leed kan overkomen.

Adam Smith 



Inleveren kopij
Kopij voor het novembernummer 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 novembernummer. 
Het verschijnt in week 43 van 2021. 

Kopij voor het volgende nummer 
vóór woensdag 20 oktober 2021 aanleveren.

E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com. 
Als u het kerkblad digitaal wilt ontvangen, kunt u dat op dit 
e-mail adres laten weten dan wordt u toegevoegd aan de verzendlijst.

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

Preekdiensten 3 oktober t/m 7 november 2021
alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud

zondag 3 oktober ds. W.I. Beuker Zondagsschool en KiezeltjesZondagsschool en Kiezeltjes
9.30 uur organist B. Dijkstra

zondag 10 oktober ds. H.C. de Haan
9.30 uur organist G.J. Elsinga

zondag 17 oktober Korneel  Roosma 
met de voordracht ‘De moeder van Judas
15.00 uur Trekzak mw. A. Dorenbos

zondag 24 oktober ds F. Visser- van Enkhuizen
9.30 uur pianiste  mw. M. van der Molen

zondag  31 oktober ds. W. I. Beuker Zondagsschool en KiezeltjesZondagsschool en Kiezeltjes
Gemeentedag, meer informatie op pagina 7  
9.30 uur organist G.J. Elsinga

zondag  7 november ds. W.I. Beuker
9.30 uur  organist G.J. Elsinga


