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Van de redactie
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Gebroken tijden, doorbrekend licht!
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We leven in gebroken tijden: gebroken
zekerheden, gebroken verwachtingen,
hoop, gebroken gezondheid, gebroken
vertrouwen in jonge gezonde lijven en de
maakbaarheid van het leven, gebroken verbanden, verbroken relaties, families, levens,
gebroken mensen en kapotte zorg in een
versplinterde maatschappij.
We zijn in de ban van angst en kwaad en
hoe kan die ban doorbroken worden? Hoe
kan wat stuk ging weer helen? Maar dan
daagt er toch iets, ergens in de duisternis gloort er licht! Dwars door de breuken en de barsten, dwars
door de dreigende donderwolken vol waanbeelden en nepnieuws
breekt het licht van Gods liefde, het licht van de Heiland, de Heelmaker, die alles overstijgt, die alles en allen verbindt.
Lichte straal van licht en leven 		
(naar een gedicht van Marijke de Bruijne)
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt 			
Daar zien wij vol verwachting naar uit, omdat wij Godzijdank nog
steeds geloven in het onvervreembaar beeld van een kwetsbaar
Kind dat al in de kribbe vertedert en verbindt tot een geheelde
mensheid. Dat kind leerde ons op te staan, niet tegen alles wat anders is, maar voor respect en begrip voor vriend en vreemd, Gods
goede toekomst van vrede op aarde en in de mensen een welbehagen.
Yvonne van Emmerik schreef een gedicht en dat is uit volle borst
te zingen op de melodie van ‘Alle Menschen werden Brüder’ uit de
9e symfonie van Beethoven

In de diepte van de mensen
leeft een onvervreembaar beeld
van hoe wij ooit kunnen worden
als de mensheid is geheeld.
Als Gods Geest door ons kan stromen
vangt een nieuwe toekomst aan,
ooit is God tot ons gekomen
als een kind in ons bestaan.
Ergens kwam de droom tot leven
en nam een gestalte aan:
Kind van God en kind van mensen
leerde ons om op te staan,
om ons lot ter hand te nemen
en Hij leefde het ons voor.
Weerloos, kwetsbaar, ongewapend
zette Hij ons op Gods spoor.
Alles wat er schuilt in mensen
aan nog ongeboren kracht
heeft de liefste mens der mensen
voor ons aan het licht gebracht.
Hij liet allen leven, groeien,
was de zon in hun bestaan,
heeft ons daarmee uitgenodigd
om een nieuwe weg te gaan.
Zing maar en mag het onbevangen kind in ons weer opstaan en
mag het ons hoop geven in donkere tijden en ons in beweging zetten naar Gods goede toekomst van vrede op aarde voor alle leven,
heel de schepping. Goede Advent en Vrolijk Kerstfeest!
Da. Wiske Beuker
Als de kracht van de liefde meer is dan de liefde voor de kracht ,
dan zal de wereld vrede leren kennen.
Gandhi
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Van de kerkenraad
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Broeders en zusters,
Het Covid-19 virus houdt ons allen nog in zijn greep. Daarom zag de
kerkenraad zich genoodzaakt de najaarsledenvergadering ook door
middel van een e-mailronde te houden. Inmiddels heeft u bericht
gehad over de binnengekomen reacties en het antwoord van de
kerkenraad daarop.
Gelukkig kunnen we goed afstand houden in onze Vermaning en
kunnen de diensten op het moment van schrijven nog gewoon doorgaan. Ik zal de geldende maatregelen hier niet weer herhalen, u kunt
ze inmiddels vast dromen.
Op 21 november jl. hadden we, in het bijzijn van een tiental gasten,
een mooie ‘herdenkingsdienst’ voor degenen van wie we dit jaar
helaas afscheid moesten nemen. Het eind van het kerkelijk jaar. We
gaan op naar een nieuw begin.
Een goede adventstijd gewenst en blijf vooral gezond.
Ellen

Zusterkring middag 5 oktober 2021
Een ieder werd hartelijk welkom geheten door de voorzitter na een
gedwongen stop van anderhalf jaar. Het coronavirus zorgde voor
veel narigheid. Maar de meeste mensen ontdekten ook, dat niet
alles maakbaar is, en dat je niet overal zomaar naar toe kunt gaan.
Dit virus zal nog wel onder ons blijven dus het blijft oppassen en de
meeste zusters hebben hun inentingen gehad.
We staken een kaarsje aan voor de zusters Wietie Nijkamp ons oudste lid, en Tineke Eenling, en wij gedenken beide zusters met een
ogenblik van stilte, dat zij rusten in vrede.
Het wijdingswoord werd gedaan door de voorzitter aangepast op
het coronavirus, dat ze zich afgestompt voelde: je mag niks, je kan
niks, en je hoeft ook nergens naartoe, omdat je in een risicogroep
zit, en dan volgens iedereen heel voorzichtig moet zijn, met als gevolg dat je ook niets meer ondernam. En bij mij zelf dacht heerlijk
een hele week niks, maar toen er weer meer mocht dacht ik moet
dat nou, laat maar.
Ze sloot de middag af met een verhaaltje over twee vrienden die
geslaagd waren voor hun Havo diploma, en zij gingen een fietstocht maken door de provincie, voor elke dag hadden ze een
route gepland, maar daar hoort ook lekke banden bij, ze hadden
de plakspullen bij hun, maar een vriendelijke man riep hun toe lukt
het jongens, en trouwens het was ook twaalf uur en de man bood
hun aan een hapje bij hem thuis te eten, zo gezegd zo gedaan, ze
werden aan zijn vrouw voorgesteld en konden zo aanschuiven, het
eten was heerlijk en ze werden ook nog met de band geholpen, en
kon de fietstocht naar Sneek voortgezet worden.
Onderweg praatten Harmen en Hotze over de gastvrijheid. De
jongens fietsen een tijdje zwijgend naast elkaar. Toen Hotze over
het midden-Oosten begon hij had daar iets over gelezen. Daar is
gastvrijheid de normaalste zaak van de wereld vertelde hij. Dat
doet mij denken aan een bijbel verhaal, zei Harmen waarop Hotze
antwoordde dat hij daar niets van afwist maar hij het wel wilde weten, Dus Harmen vertelde hoe het zat, meegekregen van de zondagschool. Bijzonder verhaal, laat dat een les voor vandaag en voor
de rest van ons leven zijn, zei Harmen breeduit lachend, terwijl ze
langs de Sneker Waterpoort fietsten.
zr. Nellie Beuker
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Seminary on tour
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Zaterdagochtend 30 oktober stapte ik al vroeg in de auto om Fulco
op te halen en vervolgens samen naar Hoogkerk te rijden. Daar
stond de bus te wachten om de deelnemers aan seminary on tour
naar de vermaning van Roden, Zijldijk en Sappemeer te brengen.
In totaal werden er zes workshops gegeven door docenten van
het Seminarium. Bij elke stopplaats konden we kiezen uit twee
workshops. Ze hadden allemaal te maken met het doopsgezinde
verleden, het heden en de toekomst.
Verleden; Hoe zijn onze rituelen en gewoontes ontstaan?
Heden; Waar staan we nu, weten we dat wel precies? Denkt
iedereen daar hetzelfde over? Is dat erg of biedt het juist kansen?
Toekomst; Wat nemen we mee en wat willen of moeten we aanpassen? Hoe gaan we dat dan doen?
Alle workshops waren interessant, dus kiezen was soms best lastig.
Het was een goed verzorgde en een
interessante dag die stof tot nadenken
gaf. Wat mij betreft mag het volgende
keer wel een dag langer, dan is er genoeg tijd om alle zes de workshops te
doen en er met elkaar over na te praten.
zr. Jelna Bosma
Zijldijk

Sappemeer

Tijd voor
een bakkie.

Gemeentedag 31 oktober 2021
De kerkenraad had besloten dat de Gemeentedag toch door mocht
gaan toen heeft de commissie dit opgepakt en is er mee aan de
slag gegaan. Een aantal commissieleden waren verhinderd maar
toen hebben ds. Wiske en zr. Hilde een brainstorm avond gehad,
vanwege de covid maatregelen kon je niet veel buiten onze gemeente doen. We hebben besloten om een Gemeentespel te
organiseren in onze Vermaning. Een soort levend ganzenbord voor
ieder wat wils. Eerst een dienst van plm. 15 min. Daarna koffiedrinken met gebak, daarna het spel en als einde een potluck maaltijd
met afsluiting. Het Thema was: Vasthouden of loslaten.

Inleiding: ons spel hadden we gebaseerd op Jozef

Vader Jacob had 12 zonen en Jozef was de jongste en een beetje
het lieveling van zijn vader zo kreeg hij een hele mooie jas, daardoor was hij een beetje eigenwijs en droomde dat zijn broers voor
hem moesten buigen. Dat vonden de broers niet leuk en stopten
Jozef in de put en verscheurde zijn jas. Aan vader gaven ze door
dat Jozef door een wild beest was verscheurd, maar ze hadden
hem als slaaf verkocht naar Egypte. Jozef kwam in dienst bij een
belangrijke Egyptenaar Potifar, maar Jozef vluchtte weg en werd
toen gevangen genomen en moest in de gevangenis. Daar ontdekten ze dat Jozef dromen uit kon leggen.
De koning van Egypte had enge dromen
over 7 dikke koeien en 7 magere koeien
niemand kon dit uitleggen, alleen toen
dachten ze aan Jozef. Ze haalden hem
uit de gevangenis en brachten Jozef bij
de Farao. Jozef legde de nare dromen
uit en de oplossing er van, toen besloot
de Farao Jozef tot onderkoning te
maken. Het was al een paar keer gebeurd dat de oogst was mislukt overal
op de wereld ging het slecht, behalve
in Egypte daar lagen de graanschuren
vol met graan. Overal vandaan trokken
mensen met wat geld naar Egypte om

9

10

eten te kopen. Ook Jacob stuurde zijn zonen naar Egypte om graan
te halen, maar alleen Benjamin mocht niet mee. Want, zei Jacob,
ik ben Jozef al kwijt geraakt en wil ook niet nog Benjamin die ik
van mijn vrouw Rachel heb gekregen zij is nu dood. Benjamin is het
enige dat ik nog van haar heb. En zo gingen de broers op weg, na
een lange tijd kwamen ze aan de grens van Egypte. Waar onderkoning Jozef in het hoofdkwartier zat om briefjes te tekenen, hij zag
zijn broers in de wachtkamer zitten en zei: laat ze maar binnenkomen. De broers bogen diep voor die machtige in goud en fijn zijde
geklede onderkoning, ze herkenden hem niet en durfden hem nauwelijks aan te kijken. Zo zei Jozef een stelletje rovers of spionnen
om binnen te komen zeker? Waarbij de broers zeiden nee hoor wij
zijn eerlijke mensen en broers wij zijn voedsel gaan halen voor onze
oude vader Jacob. Is dat waar? Zijn dit alle broers? En niet liegen
zei Jozef streng. Ja, zei Ruben we hadden vroeger nog een broer,
Jozef maar die is…die is er niet meer, die is ons ontvallen. Ja, ja dat
zal wel zei Jozef vlug en verder? We hebben nog een jonger broertje maar die is alles voor onze oude vader, en die mocht niet mee
van vader want dat hij Jozef al kwijt was, was meer dan genoeg, hij
had veel verdriet. Jozef zei toen kortaf jullie halen de jongste ook
op en er blijft hier 1 die gaat de gevangenis in en komt vrij als jullie
terug komen dan weet ik dat jullie niet liegen. Jullie kunnen dan
zoveel krijgen als jullie willen hebben, denk er maar even over na.
Ik ben zo terug. Achter de deur hoorde Jozef zijn broers met elkaar
overleggen, Jozef herkende hun stemmen, ze praten over vader
en Benjamin. Broer Simeon was achtergebleven in de gevangenis.
De anderen gingen terug om Benjamin op te halen, vader Jacob
wilde eerst niet maar ja ze bleven allemaal honger houden. Hij gaf
tenslotte toe en zo gingen ze met Benjamin naar het hoofdkantoor, klopten voorzichtig aan en de onderkoning deed zelf open en
riep zo daar zijn onze vrienden al weer terug. En dat is zeker jonge
Benjamin, tjonge wat is die groot, ik bedoel ik zal eerst Simeon vrijlaten. Kom toch binnen, dan gaan we feestvieren. De broers keken
elkaar aan, die onderkoning was helemaal niet meer zo streng, hij
leek wel opgelucht. Het feest ging de hele avond door, ze dronken
met de onderkoning en werden er allemaal dronken van. De volgende dag stond voor iedere broer een zak graan klaar, de onderkoning stond in de deur om ze uit te zwaaien. Wat zal vader blij zijn

zei Ruben dat het zo goed is afgelopen. En Benjamin vroeg mag
ik de volgende keer weer mee? Pardon heren, zei een grote agent
met 10 man bij zich. Mogen wij misschien de bagage controleren?
Want, zeiden ze er is een voorwerp van de koning ontvreemd. Alle
zakken werden onderzocht. En wat was dat? Daar zat wat! Een
grote zilveren beker in Benjamins zak. Kom jij maar eens mee mannetje zei de grote agent en pakte Benjamin bij de kraag. Hij heeft
dat niet gedaan! Riep Ruben, dat kan niet, dat kan niet! Ze liepen allemaal achter de agenten aan terug naar de onderkoning, en vielen
voor hem op de knieën. Neem ons gevangen, maar hem niet, onze
vader zou doodgaan als hij ook deze jongen moet missen. Rustig
maar, rustig maar zei Jozef. Ik heb zelf de beker in Benjamins zak
gestopt om te zien hoe jullie nu om elkaar en om jullie vader denken, en hij lachte: zie je het dan niet? Ik ben het Jozef, jullie broer
Jozef, dat ben ik, Jozef en toen zagen ze het en met tranen in de
ogen vielen ze elkaar in de armen. Knijp me in mijn armen lachte
Jozef dit is geen droom, dit is echt.

Ganzeboerd: We waren in groepjes verdeeld kregen een dobbelsteen en een knuffel als pion

Bij elke opdrachten stonden 4 stoelen
zodat je daar even kon zitten om de
opdracht uit te voeren. Ik vertel nu
een aantal opdrachten.
- Vader Jacob had 12 zonen daar kennen we een liedje bij zing of neurië
het, vb Vader Jacob of Kinderen van
één vader.
- Jozef vindt zichzelf geweldig, zijn
ego speelt hem parten, welke van
jouw karaktertrekken wil je loslaten
of juist vasthouden? Overleggen met
elkaar.
- Trek de mooie jas aan, want Jozef
kreeg ook een mooie jas van zijn vader. Aan welke gelijkenis die Jezus vertelt over 2 broers doet jullie
dit denken?
- Jozef zat in de put, zit jij wel eens in de put, wie of wat kan jou er
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uit halen, als jullie hier toch zitten kan een bloemetje jullie helpen
maak een leuk boeketje van het materiaal op tafel.
- Het ging goed in Egypte maar in de landen er om heen niet. Er
kwam een hongersnood. Honger maakt rauwe bonen zoet. Met
een leuke kleine popcorn machine maak je van mais lekkere zoete
popcorn.
- Door Jozef en zijn God was er niet alleen genoeg voor Egypte,
maar ook voor alle volkeren er om heen alle overvloed deelden ze
met hen trakteer van deze stroopwafeltjes.
- De gevangenis… Ja nu jullie hier toch zitten wachten, in de bijbel
staan veel verhalen over ruzie en strijd en moeilijke tijden, maar
ook hele mooie verhalen. Welke verhalen vinden jullie mooi en
geven hoop?
- De broers vieren feest met de onderkoning die toch niet zo streng
was, bij feest hoort iets lekkers en misschien met iets verrassends
erin (bonbons, chocola) probeer maar eens.
En zo waren er nog wel een aantal opdrachten met plaatsen vooruit of terug of helemaal weer opnieuw beginnen. Zoals het spel
gaat. Het was een zeer geslaagd spel, jammer dat er zich niet iets
meer hadden opgeven.
Na het spel hadden we als afsluiting een potluck maaltijd in de
Mennozaal. En om half 1 sloot ds. Wiske de dienst/dag af en ging
iedereen weer huiswaarts.
Zr. Hilde de Jong-Velsma

Eeuwigheidszondag
Zr. Alfina de Jong-van den Berg
21 december 2020, 88 jaar
Zr. Wietie Nijkamp
24 maart 2021, 94 jaar
Zr. Tineke Eenling
5 juni 2021, 75 jaar
Zr. Saskia Vos-van Ingen
24 juli 2021, 99 jaar
Br. Gabe van der Meer
7 augustus 2021, 98 jaar

We laten je stevig los
We laten je stevig los
maar houden je altijd vast
in ons hoofd
in ons hart
in honderd herinneringen
dichtbij
blijf jij
we laten je stevig los
maar houden je altijd vast
iemand als jij
kan niet gaan
zo iemand
blijft je altijd bij

Thuis
Als je je voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt God te zijn
dan ben je niet heengegaan,
maar thuis gekomen.
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Overal
Eens vroeg een leermeester aan zijn leerling: ik geef je een
euro als je mij vertelt waar God woont. En zijn leerling zei:
ik geef u twee euro als u mij vertelt waar hij niet woont.
(rabbijnse vertelling over rabbi Jitzsckak Meir van Ger)
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In de viering van 14 november stelde broeder J. Regnerus aan ons
en ook aan hemzelf de vraag: waar woont God? Hij gaf het antwoord in de vorm van een rabbijnse vertelling van een Russische
rabbijn uit de negentiende eeuw, rabbi Mendel.

Waar woont God

De leerlingen van rabbi Mendel kwamen op een dag bij hem
met de vraag: “Meester, kunt u ons zeggen waar God woont?”
De rabbi sloot zijn ogen en dacht diep na. Op zijn voorhoofd
verschenen rimpels:
“Waar is de woning van God, waar woont Hij?” Stilte heerste in
de kamer….
De leerlingen kregen spijt dat ze deze vraag aan hun meester
hadden gesteld. Maar toen begon de rabbi zachtjes te spreken.
Hij zei; “Ik heb van mijn leermeesters gehoord, dat God overal is
en dat er geen plaats is waar de Eeuwige niet aanwezig is. Alles
is vervuld van goddelijke tegenwoordigheid.
Natuurlijk aanvaard ik dat als een grote Waarheid.
En toch zeg ik: God zetelt alleen daar waar mensen Hem willen
binnen laten.

Ik wacht op U
ik wacht van nu af
tot in de eeuwigheid
omdat uw naam verluidt
ik-zal-er-zijn.

Kerstfeest
As de donkere dagen weer zijn aangebroken
proberen we die met kaarslicht te bestoken
Dus zoeken we gezelligheid en warmte,
dat geeft rust en ook innerlijke kalmte
Maar juist in deze dagen is er zoveel dat we voelen.
We kijken terug en stellen ons ook nieuwe doelen!
Juiste dan leven we met allerlei herinneringen.
Laat daarom naast het verleden, de toekomst u omarmen!
Laat naast verdriet, de vreugde u verwarmen.
Wij hopen dat het nieuwe jaar, naast zorgen en verdriet,
weer dingen brengt waarvan u dan geniet.
Daarnaast wensen wij, voor jong en oud, groot en kleine,
dat er altijd weer een lichtpuntje in het leven mag zijn.
Dit gedicht, deze wens, is toegestuurd door broeder Martien Kracht.
Tevens wenst hij alle broeders en zusters:

gezellige feestdagen en Gods zegen
voor een heel gezond en mooi 2022
Uiteraard wensen wij Martien Kracht ook een goed nieuw jaar toe!

Spreuk
Ieder mens kan zijn of haar trots,
ambities en drijfveren gebruiken
voor een hoger en nobel doel
en kan zo weerstand bieden
aan sterke begeertes en
kan de rede laten zegevieren.
Plato
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Collectes/Bloemen
Datum
24 oktober
07 november
14 november
21 november
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Collecte Extra collecte
€ 44,80		
€ 37,75
€ 33,70
€ 42,20 		
€ 80,10		

Bloemen
zr. H de Jong
zr. G. Norg
fam. H. Smeding
iedereen een roos

Verjaardagen:
27 december
zr. J. Douma-Visser, 81 jaar
Sibadaweg 22
8861 VG Harlinger
Tel: 0517-413 651

6 januari
Zr. L. Ammerlaan-Ruinen, 83 jaar
P.F.Catsstraat 15
8801 VA Franeker
Tel: 0517-851 380

Lichtdeeltjes
Christus
U bent het licht van de wereld
help ons hier uw lichtdeeltjes te zijn.
Ook al zijn het maar kleine vonkjes.
een vonkje troost bij troosteloosheid
een vonkje hoop bij hopeloosheid
een vonkje liefde bij liefdeloosheid
een vonkje licht in de duisternis
een vonkje moed bij moedeloosheid
een vonkje hartelijkheid bij harteloosheid
een vorkje kracht bij krachteloosheid
En graag een kleine vonkje geloof
bij mijn ongelovigheid.
Zodat ik erken
dat u ook het licht van de wereld bent.

Pelgrimsgebed voor Oudejaarsavond
Heer, een reiziger ben ik, een pelgrim door mijn tijd.
Van dag tot dag loop ik;
ik trek van maand naar maand.
Nu sta ik opnieuw aan de grens van een jaar.
Zonder paspoort reis ik, Heer,
U bent immers het bewijs van mijn identiteit,
uw Woord is mijn visum;
U drukt uw stempel op mijn bestaan.
Heer, in het land dat ik bewoon
zijn geen bergen waar U wonen kunt,
daarom kijk ik gewoon omhoog,
wanneer de grond onder mijn voeten verdwijnt.
Ik sla mijn ogen op tot boven boomtoppen
en tast de blauwe voortuin van uw woning af,
totdat ik weet en zeggen durf:
U bent mijn eerste en mijn laatste Hulp.
Heer, ik durf naar U op te kijken,
omdat ik weet dat U op mijn voeten let;
U kijkt altijd omlaag,
zodat U mij kunt zien.
Wanneer ik slaap waakt U naast mij
en wanneer onrust in mij ontwaakt,
de nacht mij wakker schudt,
doet U voor mij de sterren aan.
Heer, U staat op wacht en waakt, U hoort en helpt;
kwaad en onraad zullen mij niet verslinden.
Ik val nooit ten prooi aan de zwartste nacht:
U verbergt mij als een grote schat.
Ik ben een reiziger in uw tijd;
vanwaar ik kom of waarheen ik ga,
ik word altijd door U begeleid,
toen en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.
Henk van ter Meij
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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.

Ierse spreuk
In iedere aankomst zit een vertrek besloten.
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De enige zekerheid hoe je moet leven en wat je moet doen
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Etty Hillesum
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Preekdiensten 12 december t/m 9 januari 2022
alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud
zondag 28 november ds. D. Visser, eerste advent
9.30 uur
organist G.J. Elsinga
zondag 5 december
9.30 uur

liturgie groep, tweede advent
organist B. Dijkstra

zondag 12 december
9.30 uur

ds W.I. Beuker, derde advent
organist G.J. Elsinga

zondag 19 december ds. C. Visser, vierde advent
extra collecte: projecten van de stichting Doopsgezind Wereldwerk
9.30 uur
organist S. Akkerman
zaterdag 25 december ds. W.I.Beuker, Eerste Kerstdag
9.30 uur
organist G.J. Elsinga
vrijdag 31 december
17.00 uur

zr. L. Ammerlaan, oudejaarsvesper

zondag 2 januari

geen dienst

zondag 9 januari
liturgiegroep
nieuwjaarsbijeenkomst en zangdienst
10.00 uur

Inleveren kopij
Kopij voor het januari/februarinummer 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 januari/februarinummer.
Het verschijnt in week 2 van 2022.

Kopij voor het volgend nummer
vóór woensdag 5 januari 2022 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.

