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Van de redactie
De maand november is begonnen en de wintertijd heeft weer zijn
intrede gedaan. ’s Avonds de gordijnen dicht, we willen de warmte
binnen houden. Het is ook de tijd dat er weer feesten zijn, waarin
Heiligen worden herdacht. Het feest van Martinus van Tours op 11
november en van Nicolaas van Myra op 5 december. Beide bisschoppen zijn begaan met de ander en zijn barmhartig, hulpvaardig
en goedgevig. Soms denk je wel eens dat het net andersom is, de
mensen willen wat ‘hebben’ en niet ‘krijgen’.
Afgelopen maand waren het afwisselende diensten in de vermaning: onze oud-predikant H.C. de Haan had een inspirerende viering met de titel ‘Verbeelding als spiegel’. Als we nu de kerk van
Kimswerd bezoeken, kunnen we het prachtige houtsnijwerk op de
preekstoel beter begrijpen.
Korneel Roosma verhaalde over ‘De Moeder van Judas’. Een moeilijk verhaal, wat ervaart een moeder als haar zoon volgens het
bijbelverhaal een verrader blijkt te zijn. Wat doet dat met een moeder? Dan blijkt dat op het tijdstip van 14.00 uur bezoekers komen,
die anders niet gekomen zouden zijn of die zo vroeg niet naar de
dienst kunnen komen. Ook waren er bezoekers uit Bolsward. Fijn.

Judas
Drie jaar ben ik met Hem
omgegaan,
ik zag mij al naast de koning staan.
Wij verwachtten een aardse
koning,
met een paleis, een mooie woning.
Maar Hij had het niet over samen
strijden,
volgens Hem moest Hij voor ons
gaan lijden.

Mijn droom viel toen wel in
duigen,
het Sanhedrin was op zoek naar
getuigen.
Die avond heb ik geholpen met
die klus,
en Hem verraden met een kus.
Wat had ik daarna veel spijt,
Jezus verraden, ik was Hem nu
kwijt

Gedicht van Janneke Troost
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Een nieuw lied
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Het is herfst geworden. Het stormt buiten
in de maatschappij. Het zijn kille, woeste
tijden van ongehoorde machteloosheid en
mateloze macht, van niet gezien worden,
(energie)armoede en de zelfzucht van een
‘redt jezelf maar’ mentaliteit, en tegenwinden die ons in fabeltjes-fuiken en ego-bubbles jagen. Je zou haast denken dat God
ons aan ons lot overgelaten heeft.
Maar de ademwind van God waait ook,
maar juist uit een hele andere hoek en laat
al eeuwen, al millennia lang, een heel ander
geluid horen, het lied van Gods verbond met mensen en Gods beloofde rijk van vrede voor alle mensen
Op de najaarsvergadering van de Ring Bolsward klonk dat andere
geluid uit de mond van voorzitster da. Graddie Meijer. Zij las een
tekst die hoop geeft en die geef ik u graag door:
Als hij God is
is hij dat niet als verdediger van ons eigen volk eerst.
Hij is er evengoed voor alle volken.
Als hij God is
is hij dat niet als beschermer van eigen geloof tegen de buitenwereld.
Hij is er evengoed voor heel de wereld.
Als hij God is
is dat niet voor de gezellige vriendenkring van ons soort mensen.
Hij is er evengoed voor alle mensen
Als hij God is
is hij dat niet in hoogstpersoonlijk innerlijk beleven diep in je hart.
Hij is evengoed het hart van heel de mensheid.
Laat dat dan ook horen tot de einden van de aarde.
Laat het zien tot in de uithoeken van de wereld.
Karel Eykman schreef deze tekst bij Psalm 96 1 en 3,
daar vertaalt de net uitgegeven Nieuwste Bijbel Vertaling de NBV21:
(waar JHWH staat schrijft NBV21 HEER maar ik: Eeuwige)

1Zing voor de Eeuwige een nieuw lied,
zing voor de Eeuwige, heel de aarde…
3Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.
Ja een heel nieuw lied mogen we zingen.
Laten wij een heel nieuw lied laten horen: van verbinding tussen
God en alle mensen, van respect en aandacht met een menselijke
maat en een ruimhartig welkom, van kom erbij, en wat goed dat je
er bent, we hebben ook jou nodig!
Het is het al oude lied van God dat weer opnieuw gaat klinken en
hoop en moed geeft tot in alle uithoeken van de wereld. Laat maar
horen dat nieuwe lied van hoop dat springt als paddenstoelen uit
de grond, het nieuwe lied dat zingt als een kleurrijke frisse herfstwind: van God is nabij als het hart van heel de mensheid!
Da. Wiske Beuker

Blaadje
Je moet dapper zijn
om je te laten vallen
je weet niet hoe diep
de grond beneden is
waarop je landen zal
of hij is of hard
warm of juist koud
wie durft dat
welk blaadje laat
als eerste los?
ritselen doe je samen
zweven alleen
Ineke Holzhaus
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Kerkenraadsvergadering 13 oktober
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Er stonden best veel punten op de agenda afgelopen keer. Br.
Gerrit Beuker was uitgenodigd om te vertellen over de commissie
beheer. Onlangs heeft de monumentenwacht een inspectie uitgevoerd. Het inspectierapport hebben we besproken (voor zover wij
kennis van zaken hebben). De commissie buigt zich er nog eens
over en dan gaan we het noodzakelijke onderhoud plannen, ook in
overleg met onze broeders die over de financiën gaan. Het advies
is om bepaalde zaken binnen nu en twee jaar aan te pakken.
Over de ventilatie in de kerkzaal is nu voldoende duidelijkheid. Gelukkig zijn er geen aanpassingen nodig.
We hebben het natuurlijk gehad over de komende ledenvergadering. Heeft u 17 november al in de agenda staan? We proberen dit
keer fysiek te vergaderen maar zijn benieuwd naar de komende persconferentie. We houden ons aan de dan geldende regels. De agendapunten zijn allemaal korter of langer besproken, om ca. 21.30 uur
(altijd de nagestreefde eindtijd) keerden we allen huiswaarts.
Zusterlijke groet,
Ellen Eghuizen

Ring-zingen in de IJlster vermaning
Hierbij nodigen wij u uit om op zondagmiddag 14 november om
15.15 uur o.l.v. Feike van Tuinen nieuwe en bekende advents- en
kerstliederen te oefenen en te zingen.
De koffie/ thee staat klaar vanaf 15.00 uur
Voor meer informatie
Cor Nijkamp
				06 - 48528519
Bijdrage voor koffie/ thee € 2,50

Bijbelkring
De Bijbelkring komt ook dit winterseizoen weer bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over de betekenis van een bepaald
Bijbelgedeelte. Dit winterseizoen zetten we de gesprekken over
de Klaagliederen voort, nadat in het vorige seizoen Covid-19 roet in
het eten gooide.
In Klaagliederen staat de crisis in het Godsgeloof, die door de
teleurstelling van de ondergang van Jeruzalem teweeg is gebracht
centraal en die leidt tot een nieuwe bezinning op de relatie met
God. In de Klaagliederen zijn het niet de weggevoerden, zoals
in Deuterojesaja die hier spreken maar de achtergeblevenen. In
tegenstelling tot Jes. 40 – 45 wordt er nauwelijks nog iets gehoopt
en daarin ligt het verschil. We ontmoeten in de Klaagliederen mensen, die op zoek zijn naar God als de zingever in hun gebroken bestaan. Wat de toekomst betreft weten ze niet zeker hoe het verder
met het volk zal gaan. Er wordt niets beloofd, in de zin van als wij
ons bekeren, dan zal JHWH ons herstellen en het koninkrijk van het
huis van David weer vestigen. Maar al zoekend stamelen ze:
“Misschien is er toch hoop …” (Klaagl. 3:29)
Deze belijdenis van hoop staat in het midden van de compositie.
Zou ze aan het eind staan, dan zou ze verkeerd begrepen kunnen
worden als oplossing van de theologische spanning. Nu blijft ze
echter omgeven door nood. Het motto luidt daarom:
Niet hoop na alle nood, maar hoop te midden van alle nood.
Wij komen dit seizoen viermaal bijeen en wel op de maandagmiddagen om 14.00 uur, op 15 november en 13 december 2021 en op 10
januari en 14 februari 2022.
Jan K. Norg

Geluk is niet iets materieels en/of te regelen,
het is iets dat je soms overkomt
als je er oog voor hebt en er voor open staat.
Herman Pley
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Een oud liedje
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Vandaag is het Sint Maarten,
een heilige tegen de kou.
Hij geeft zijn halve jas,
aan jou en jou en jou.
Ja geef maar wat terug,
want buiten is het guur.
Dus geef maar wat je hebt,
voor ’t grote vreugde-vuur
Met fakkels en met kaarsen,
kom maar hoger op.
Sint Maarten, Sint Maarten
stook het vuur maar op.

Vandaag is het Sint Maarten,
een heilige tegen de kou.
En wie hem niet vereert,
staat lelijk in de kou.
Maar wie hem warmte geeft,
al is ie nog zo arm,
al geeft ie maar de helft,
die krijgt het dubbel warm.
Met fakkels en met kaarsen,
kom maar hoger op.
Sint Maarten, Sint Maarten
stook het vuur maar op.

Gespreksgroep Op Donderdag
Op onze middagbijeenkomst op donderdag 21 oktober hebben we
gehoord naar twee liederen van Leonard Cohen : ‘If it be your will’
en ‘Halleluja’. Twee liederen in twee talen, we hoorden het origineel van Leonard Cohen en de vertaling in het Fries gezongen door
respectievelijk Gerrit Breteler en Nynke Laverman. Daarna hebben
we de teksten besproken.
Na de theepauze hebben we gesproken over m.n. het landschap
van Jentsje Popma. Vanaf de jaren 80 wees hij al op de verloedering van het landschap. Hij noemt het produktielandschap: zoveel
mogelijk rendement en weinig belang voor de natuur als zodanig.
Jentjse Popma is 30 september 100 jaar geworden en we spraken
over deze veelzijdige kunstenaar en zijn afwisselende werk.
De volgende bijeenkomst is donderdag 18 november en dan gaan
we ‘schrijven’.
Sietske Ypenga

Men moet van niemand meer eisen dan hij geven kan

een wijsheids-verhaal

In een chassidisch verhaal vraagt de joodse gemeenschap geld aan
een vrek om onschuldige gevangenen vrij te kopen. De rabbi krijgt
van de vrek niet meer dan een vuil muntje. Daarop barst de rabbi
uit in een stortvloed van zegeningen en dankbetuigingen en draait
zich om. Maar voor hij weg kan lopen, komt de vrek met nog een
muntstukje. Weer een half uur zegeningen. Meer kleingeld, nog
meer zegeningen. Het kleingeld wordt grootgeld en goudstukken.
Vele uren en zegeningen later is het kapitaal bij elkaar. Als de rabbi
de verbaasde omstanders uitleg geeft, zegt hij: ‘Het ging om de
eerste cent. Niemand wilde een cent van die rijke vrek en hij bleef
zitten met het enige wat hij emotioneel in staat was te geven. De
cent werd smeriger en smeriger. Ik besefte dat hij op dat moment
niet meer kon geven. Door die smerige cent te accepteren en hem
ervoor te bedanken, hielp ik hem over de brug’.Het gaat er niet om
wat je krijgt, maar wat het voor de gever betekent, denk aan het
vuile muntje als je een geschenk of gebaar te min vindt.
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Project Kerstengel
Het hartverwarmende adventsproject ‘Kerstengelen’ is een bijzonder project te midden van alle andere Present-projecten. Door voor
elkaar een ‘kerstengel’ te zijn, geef je in een donkere tijd even wat
extra aandacht aan mensen die het nodig hebben.

Een Kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. De
bedoeling is om één of meerdere keren tijdens de adventsperiode
van zondag 28 november t/m vrijdag 24 december aandacht te besteden aan de toegewezen begunstigde. Het project gaat om het
gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Iedereen
jong en oud, groot of klein, kan zich aanmelden als kerstengel.
Lijkt het je wat om in de adventsperiode een Kerstengel te zijn
voor een ander? Aan wie kunt u daarbij denken? Eigenlijk gewoon
iedereen… ouderen, jongeren en kinderen, zieken en gezonden,
stille peinzers en drukke baasjes, verdrietige en opgewekte types.
Iedereen die wel een lichtpuntje kan gebruiken zoals:
· een brief, verhaal, spreuk of gedicht;
· een bloemetje, een tekening;
· een zelfgemaakte taart, kaart of kerststukje… ;
· een aardigheidje, een symbool;
· een bezoekje;
· of wat de engel zelf ook maar bedenkt!
Hoe werkt het? Iedereen kan zich aanmelden als Kerstengel via
onze website of email adres: kerstengel@presentnwf.nl.
Wij maken dan een koppeling met mensen die bij ons als begunstigden zijn aangemeld. Kerken kunnen zowel begunstigden als kerst/
engelen aanmelden. Aanmelden kan tot 10 November 2021.
Voor meer informatie over deze actie: https://stichtingpresent.nl/
noordwestfriesland/activiteiten-2/kerstengelen/ en het werk van Present Noordwest Friesland, kijk op https://stichtingpresent.nl/noordwestfriesland/
Via Present een lichtpuntje zijn voor de mensen om ons heen…
doet u mee?
Hartelijke groet,
Team Project Kerstengel Noordwest Friesland
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Jaarvergadering van Jobeel

zaterdag 2 oktober in Harlingen
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Jobeel is de landelijke digitale zusterkring met alleen persoonlijke
leden en opgericht op 30 november 2003. Het is een groep vrouwen die in verbondenheid op moderne wijze willen communiceren. Een zusterkring kan geen lid worden, wel kan iemand van de
zusterkring persoonlijk Jobeel-lid worden en vervolgens wel de
informatie delen met de zusterkring zoals liturgieën voor Pasen en
advent.
Elk jaar verschijnen er 5 nummers van het Vonkeltje, het digitale
‘tijdschrift’ van Jobeel, waarin diverse informatie staat. Deze Vonkeltjes worden alleen digitaal gemaild aan de zusters die lid zijn van
Jobeel.
Een proef Vonkeltje kan je aanvragen bij Afke Bruin: afkebruin@
hetnet.nl
De naam Jobeel komt van Jobel.
Het woord Jobel gaat terug naar het vieren van het jubeljaar.
Elk vijftigste jaar werd door de Israëlieten tot jubeljaar uitgeroepen.
Na overleg met de leden van Jobel werd de naam nog enigszins
gewijzigd, daar er vele associaties zijn met het - ‘bel’ in jobel. En zo
is de definitieve naam voor deze groep: Jobeel
Elk jaar wordt de jaarvergadering op een andere plaats gehouden.
Persoonlijk contact is ook belangrijk! En zo ontmoeten zusters uit
het hele land elkaar elk jaar in een andere vermaning. Na de vergadering en de lunch hebben we een stadswandeling door Harlingen
gemaakt, waarbij Anneke Visser onze stadsgids was. Uiteraard was
er aandacht voor de belangrijke doperse geschiedenis van Harlingen.
Sietske Ypenga
Spreuk:
Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets.
Lao Tse

Boekpresentatie 25 november
Boekpresentatie 25 november, donderdagavond 20.00 uur in de
Doopsgezinde kerk in Sneek. Joute de Graaf, lid DG Sneek, presenteert zijn nieuwste boek ‘Ferline stilset Fierder’.
Een autobiografisch levensverhaal met een rijke uitbreidende schil
over ontwikkelingen in de laatste 100 jaar op allerlei gebied die hij
meemaakte en waar hij deel van was/is. Het verhaal is in het Frysk
geschreven, maar bij de illustraties (vooraf in de presentatie in it
Frysk) licht hij die beelden in het Nederlands toe.

Op de achterflap van de omslag staat:

Swalkjend yn it lânskip fan syn libben skilderet
de auteur in nijsgjirrich ferhaal oer himsels. Syn
libbensferhaal hat kleur! De titel fan it boek jout
de kaaiwurden oer syn skiednis. Mei him sjocht de
lêzer yn de spegel fan it ferline. Yn it brede tiidsbyld fan trije-kwart iuw wurde je meinommen yn
de ferhalen oer syn jeugd, doarp en omjouwing,
de opliedingen, leafdes, sporten, passys, wurk en
it belutsen wêzen by de mienskip. Hoe’t er dan
stilset wurdt ... en dochs wer fierder giet. It ferhaal
wurdt yn in breed Tiidsbyld set en krijt pluspunten
mei, en dêrmei in dokumintêr karakter, as je lêze
oer ûntwikkelingen yn Fryslân. Je werkenne josels
faaks yn in soad ferhalen.! En... hy jout ferdjipjende fizys op it libben, wêryn ‘t we syn identiteit
ûntdekke.It boek lêst flot en sûcht de lêzer mei yn
wat der ferteld wurdt yn ferskate tiid-partsjes, dy’t
de lezer dan ôfwikseljend yn it nó en yn it ferline
bringe.

Het boek kan die avond gekocht worden voor € 20,- (voordeel
€2,50). Ook dit boek heeft weer sterke doopsgezinde accenten.
Het wordt vast een mooie avond! U bent van harte welkom. Misschien is het goed even te bellen (0515-432631) dat u van plan bent
te komen.
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Dubbel orgelconcert 28 november
1e Advent – dubbelconcert
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Ter gelegenheid van zondag 1e Advent organiseert de Werkgemeenschap van Kerken op zondagavond 28 november weer een
dubbelconcert met de organisten Eeuwe Zijlstra en Sjouke Bruining
in de Grote Kerk en De Haven, tijdens een bijzondere muzikale
avond met orgelspel, waarbij de deelnemers halverwege wisselen
van kerk. Helaas is het orgel in de St. Michaëlkerk nog niet bespeelbaar.
De aanvang in beide kerken is om 19.30 uur, het tweede gedeelte
start rond 20.00 uur. Na afloop is er een collecte.
In verband met de indeling graag even uw opgave bij Neeltje
Hiemstra (hiemstra.kampen@gmail.com) of ds Van der Linden
(tglinden@gmail.com).

Studieweekend Fredeshiem
Uitnodiging
Studieweekend 2021 Weg van de Tora. Thema het boek Jona
26 en 27 november 2021 Fredeshiem
Het thema van dit weekend is Jona. Dit kleine profetenboekje
bevat een aantal interessante thema’s, zoals: wat is een profeet en
waar gaat het bij profetie eigenlijk om (hoofdstuk 1)? Hoe zit het
met die grote vis die door God was ‘beschikt’ om Jona op te slokken (hoofdstuk 2)? Wat was Ninivé voor gemeenschap en waarom
wordt de stad uiteindelijk toch niet verwoest (hoofdstuk 3)? Waarom is Jona boos en waarom is hij blij met de boom die God voor
hem beschikt (hoofdstuk 4)? De verklaringen van oude en nieuwe
Joodse commentaren geven daarbij onverwachte inzichten en
diepgang.
Het studieweekend staat onder leiding van drs. Dodo van Uden
(theologe, gespecialiseerd in het Oude Testament en het rabbijnse
Jodendom en lid van de Doopsgezinde Commissie inzake de verhouding Joden-Christenen.

Tijd: vrijdag 26 november, start 14.00 uur t/m zaterdag 27 november, afsluiting14.00 uur.
Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderweg 2, Steenwijk- De Bult.
www.fredeshiem.nl.
Kosten: € 145,- p.p. (tweepersoonskamer);
€ 160,- p.p. (eenpersoonskamer), inclusief overnachting,
ontbijt, lunch, diner, koffie en thee.
Aanmelden en/of informatie: 0521 53 51 00; info@fredeshiem.nl.
Ook belangstellenden die niet aan een of meerdere van de vorige
studieweekends hebben deelgenomen zijn van harte welkom.
Het studiemateriaal voor het weekend wordt u van te voren toegestuurd.
Tot nu toe zijn 7 delen verschenen in de serie Weg van de Tora.
De delen zijn te bestellen als E-book of Print on demand “Weg
van de Tora”, bij de ADS (020-6230914 of ads@doopsgezind.nl).
De kosten per deel zijn € 7,00. Deel 1-5 kosten samen € 30,00,
deel 6-10 eveneens.
Op http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014
kunt u een gratis proefboekje downloaden.
De serie Weg van de Tora wordt uitgegeven door de ADS, op initiatief van de Commissie inzake de verhouding Joden-Christenen. Deze
ADS-commissie heeft als doel de bestudering van Oude Testament
en Jodendom binnen de Broederschap te stimuleren. Zij doet dat
o.a. door het verzorgen van studiemateriaal voor bijbelgroepen.
De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als ‘de wet ‘,
waarmee de werkelijke betekenis als ‘onderwijzing, lering ‘uit het
oog werd verloren. Je zou kunnen zeggen, men raakte hierdoor
‘weg’ van de Tora. De bedoeling van de serie Weg van de Tora is bij
te dragen aan het terugvinden van de oorspronkelijke betekenis
van de Tora: een wegwijzer voor het leven.

Spreuk:
November brengt veel dagen, met storm en regenvlagen.
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Collectes/Bloemen
Datum
26 september
03 oktober
10 oktober

Collecte Extra collecte
€ 35,50		
€ 79,95		
€ 71,75
€ 43,15

Bloemen
zr. de Vries-Aukema
zr. G. Klaasen-Schipper
ds. H.C. de Haan

Verjaardagen:
16

7 november
zr. G. Norg, 81 jaar
Achlumerhof 52
8862 PW Harlingen
Tel: 0517-418 468
9 november
Zr. T. Oosterbaan, 86 jaar
De Batting, afdeling Mast
Achlumerdijk 2
Geen telefoon

18 november
Zr. S.H.Huyser-Breidenbach, 78
jaar
Seringenhof 14
1741 WE Schagen
Geen telefoon

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.

31 oktober		 Gemeentedag
Zondag		 9.30 uur
3 november		 Dopers Dialoog
Woensdag		 20.00 uur
11 november		 Crea-café
Donderdag 		 14.00 uur
15 november Bijbelkring
maandag
14.00 uur
16 november Zusterkring
Dinsdag
14.30- 16.30 uur
17 november Ledenvergadering
Woensdag
19.30 uur
18 november Gespreksgroep Op Donderdag
Donderdag 14.00 - 16.00 uur

De herfst zit in mijn kop
Ik kijk rond en notuleer:
De bomen vallen op
Want de bladeren vallen neer.
Ivo de Wijs

17

Groepen/Kringen
• Zusterkring, Martsje de Jong
• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
• Zondagsschool, Hilde de Jong
• Kiezeltjes, Janneke Durksz
• Bijbelkring, Jan Norg
18

• 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:
Kan duurzaamheid zonder gemeenschapsbanden?
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Spreuk
Zoek de zin van het leven niet in het streven naar geluk,
maar wordt gelukkig door een ander te helpen bij zijn ongeluk.
Dat is de essentie van het christendom.
Dirk de Wachter
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Preekdiensten 31 oktober t/m 5 december 2021
alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud
zondag 31 oktober
Gemeentedag
9.30 uur

ds. W. I. Beuker

zondag 7 november
9.30 uur

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

Zondagsschool en Kiezeltjes

organist G.J. Elsinga

Zondagsschool en Kiezeltjes
zondag 14 november br. J. Regnerus
9.30 uur
organist G.J. Elsinga

zondag 21 november ds. W. J. Beuker
einde van het kerkelijk jaar, herdenken van de overledenen
9.30 uur
organist B. Dijkstra
Zondagsschool en Kiezeltjes
zondag 28 november ds. D. Visser
eerste advent
9.30 uur
organist G.J. Elsinga

zondag 5 december
tweede advent
9.30 uur

liturgie groep
organist B. Dijkstra

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 48 van 2021.

Kopij voor het volgend nummer
vóór woensdag 24 november 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.

