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Van de redactie

Dit is een tijd, waarin mensen heel veel vooruitkijken – en dan niet 
met vrolijke gedachten. Door de corona-pandemie kan er heel veel 
niet doorgaan: geen wintersportvakanties, geen uitgebreide fami-
liediners, geen kerstfeest, geen … noem maar op. En het lijkt dan, 
alsof we een waardeloze decembermaand tegemoet gaan.
Die dingen zijn toch niet altijd zo belangrijk geweest? Een uitzonde-
ring wil ik hier maken voor het kerstfeest. De kerstfeesten van de 
zondagsschool aan de Zoutsloot zijn nog steeds een begrip in Har-
lingen! En al is de zondagsschool dan in omvang fors gekrompen, 
nog steeds hebben we mooie kerstfeesten. Een handjevol kinde-
ren, met hun ouders en vrijwilligers, slaagt er ieder jaar weer in om 
met veel creativiteit een prachtig kerstspel op te voeren. 
Ook dat gaan we missen dit jaar.

Misschien is dit de tijd om eens terug te halen, wàt nu precies zo 
mooi was aan ‘vroeger’. De lichtjes? De boom? Lekker eten? Tijd 
hebben voor elkaar? Veel daarvan kunnen we nog steeds beleven. 
En misschien, als er extra tijd is, kunnen we bedenken wat écht 
belangrijk is.

In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat zij goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
‘t met dit sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in ’t donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.
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Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

uit: Eva’s lied, tekst van Marijke Koijck-de Bruijne 

We wensen u een goede decembermaand, waarin u nieuwe, 
warme herinneringen maakt voor de jaren die komen. Zoals gebrui-
kelijk loopt deze Nieuwe Pastorale door tot half januari. Achterop 
de NP vindt u weer een overzicht van de kerkdiensten voor de 
komende tijd.

Gezegende kerstdagen, 
een nieuw jaar vol heil en zegen, 
de redactie

Oud kleppermannenvers op Nieuwjaarsdag

Ik wens U al te gaar
Een zalig nieuwe jaar;
In voorspoed en verdriet
Vergeet den Schepper niet.
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Leven met toekomstdromen

Wat is er toch aan de hand in Nederland en in 
de wereld. Nog steeds heerst de corona, maar 
de hulpvaardige stemming van de eerste golf is 
omgeslagen: de hoop lijkt verdwe-nen, ongeduld 
en onvrede lijken de gemoederen te beheersen. 
De donkere dagen zijn zo nog donkerder door 
angst en uitzichtloosheid en verveling. Maar we 
proberen er wel wat aan te doen; nog voor Sint 
Maarten zag ik al de eerste kerstverlichting. En 
nu vuurwerk niet mag, dan maar carbid schieten. 
En velen steken gewoon een lichtje aan om de 
duisternis te verdrijven. En ik zoek licht bij een lied of mooi gedicht, 
liefst naar een gedeelte uit de Bijbel. Het gedicht ‘Toekomstdromen’ 
van Michel van der Plas spreekt mij in deze adventstijd erg aan. Laten 
we de hemel afspeuren, want het kan gebeuren dat er een teken is… 
En zowaar er gloort iets, licht, hoop, een vaccin is onder handbereik, 
sommige politieke leiders ruimen het veld, zou het fatsoen eindelijk 
weer terugkeren, in het Witte Huis en in de wereld? Laten we de moed 
niet opgeven lieve mensen, maar leven als Noach met Toekomstdro-
men. 
Uit: Nieuws van God van Michel van der Plas naar Mat.: 24:37-44

Wij mogen leven met toekomstdromen en net als Noach in zijn be-
narde situatie, vogels van hoop uitsturen, onze antennes uitsteken 
om te speuren of de belofte van nieuw leven in zicht is, Gods licht in 
de duisternis. Het is weer Advent, ‘Hij komt’, betekent dat. Hij komt 
ongehoord maar soms wel al even zichtbaar als een ster in de nacht, 
daar mogen we op vertrouwen.

Leven als Noach aandachtig,
wakker en welgemoed:
weten dat God almachtig
zeker zijn wonderen doet; …

Waakzaam de hemel afspeuren
naar zijn getuigenis.
elke dag kan het gebeuren
dat daar een teken is.

Muren niet langer verduren,
luisteren naar het heelal,
vogels van hoop uitsturen
of hij nu komen zal.

Leven met toekomstdromen
boven de aarde en de tijd.
God zal ons overkomen
en zijn barmhartigheid.
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Ooit, nee binnenkort wordt het Kerst, komt God menselijk dichtbij, 
verdrijft Gods licht, onze duisternis. Het komt weer goed, daarvan 
mogen wij nu al dromen en zingen: van Gods ongehoord vreemde 
verhaal en goede bedoeling met ons. 

Hans Bouma dicht: Wij zingen van het ongehoorde mel. psalm 33 
‘Kom nu met zang en roer de snaren’.

Wij zingen van het ongehoorde, 
Een vreemd verhaal heeft ons verbaasd,
het hoge Woord kwam ons ter ore,
bevrijdend sprak de Heer ons aan.
Meer dan wij verwachten,
anders dan wij dachten
is Hij onze God.
Bondgenoot der mensen,
Vader vol ontferming,
God die ons verlost

Wij zingen van de ongedroomde:
Jezus, Gods uitgesproken Woord,
God is ons tegemoet gekomen, 
baanbrekend gaat zijn Zoon ons voor.
Vreemdeling op aarde, 
eenzaam en verlaten,
staat Hij voor ons in.
Hij wijst nieuwe wegen, 
ongekende vrede, 
geeft ons leven zin.

Zing van het ongehoorde, zing van het ongerijmde, ongedroomde, 
zing thuis nu het in de kerk niet mag, zing samen of alleen, zing stil in 
uw hart of tegen de klippen op. Zing van God die mens wordt in ons 
midden en zin en uitzicht biedt in onze wereld. En dat kan met het 
volgende lied van Hans Bouma op de melodie van lied 441 Hoe zal ik U 
ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet…
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God wil bij de mensen wonen Uit: ‘Dus ik besta’ van Hans Bouma
God wil bij mensen wonen,
Hij vraagt om onderdak
wie stelt zich voor Hem open, 
wie geeft aan Hem zijn hart?
Waar is het huis op aarde
dat Hem een welkom roept, 
wie is voor God de Vader
de mens naar wie Hij zoekt?

Een vrouw neemt Hem ter harte,
Maria is haar naam, 
haar God is haar te machtig,
zij biedt haar diensten aan.
Zij huivert van ontroering, 
geluk valt in haar schoot,
God kiest haar tot de moeder 
van zijn geliefde Zoon.

Maria zingt haar loflied,
God voelt zich thuis bij haar, 
wie is God dat Hij omziet
naar haar geringe staat?
Het is de God der armen, 
voor wie Hem roept in nood,
God is de mens barmhartig 
die nederig op Hem hoopt.

Hou vol, steek een lichtje op of twee, drie, vier of een hele kerstboom 
vol om het duister van deze tijd te verdrijven. En laten we dromen, dat 
we elkaar straks weer kunnen omarmen. Dat geeft hoop om te blijven 
geloven in Gods ongehoorde toekomst van vrede en het geeft moed 
om de Vredevorst als een kwetsbaar kindje, een medemens in ons 
midden liefdevol te ontvangen, ‘Immanuël’, ‘God met ons’, menselijk 
in ons midden! Onstuitbaar wordt het toch weer Kerst!

Een hoopvolle advent en een liefdevol, zegenrijk Kerstfeest gewenst!

Da. Wiske Beuker
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Van de Kerkenraad

Onze Gemeente heeft een historische combi (voor- en najaar) - le-
denvergadering beleefd. De bijbehorende notulen hebben een wat 
aangepaste vorm, in feite zijn het 4 beslispunten geworden waarbij 
iedereen tot en met 18 november de mogelijkheid heeft gehad een 
bijdrage te leveren.

Onderstaande notulen/beslispunten zijn inmiddels per mail naar de 
leden en vrienden gestuurd. 

Notulen combi-ledenvergadering 2020:
Agendapunt 2, verslag ledenvergadering november 2019: 
Er zijn geen reacties binnengekomen die hebben geleid tot aanpas-
sing van het verslag.
Beslissing: Verslag definitief

Agendapunt 5, Beleidsplan + werkplan
a.  Beleid
Er zijn geen reacties binnengekomen die hebben geleid tot aanpas-
sing van de tekst. 
Beslissing: het rode gedeelte wordt zwart gemaakt waarmee de 
tekst definitief is.

b.  Werkplan
Beslissing: De huidige coronatijd is met alle beperkingen voor  
menigeen geen inspiratiebron geweest om na te denken over onze 
toekomstplannen. De KR is van mening dat we hierover zodra dat 
mogelijk is fysiek gaan brainstormen. Als de omstandigheden het 
toelaten zou dit in de voorjaarsvergadering kunnen plaatsvinden. De 
opmerkingen die zijn binnengekomen worden dan meegenomen. 

Agendapunt 6, Wisseling van de wacht binnen de KR 
Onze Gemeente heeft in november 2018 een rouleringssysteem 
voor aftreden (niet direct herkiesbaar) en opvolging afgesproken. 
Nu er geen tegenkandidaat is aangemeld en geen bezwaar is bin-
nengekomen met betrekking tot de voordracht van de KR treedt 
Janneke per 1 januari 2021 toe.
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Het volgende schema van aftreden is van kracht:
1. Per 1 januari 2021: Jan
2. Per 1 januari 2022: Lineke
3. Per 1 januari 2023: Doeke
4. Per 1 januari 2024: Ellen
5. Per 1 januari 2025: Janneke

Agendapunt 7, Begroting/Financiën 
Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen.
De kascommissie bestond uit de zusters Marianne van der Molen 
en Jikke ten Berge. Ze hebben alles gecontroleerd en in orde be-
vonden, waarmee alles is goedgekeurd. Zuster Jikke is aftredend, 
br. Marten Koning is bereid in de commissie plaats te nemen. 

Jan Stelwagen 

Een mooie morgen

Twee mannen zaten bij het strand – de zee glansde als een ame-
thist. Eén van de twee was oud; in de ogen van de ander fonkelde 
de morgen. De oude man zei: ‘Ik houd van de lieflijkheid, hier overal 
uitgespreid. Ik houd ervan om eraan te denken dat die eeuwig blij-
ven zal’. ‘Maar hoe kun je nu zeggen dat er iets is dat eeuwig blijft,’ 
zei de ander, met een blik op het grijze haar van zijn metgezel. 
‘Omdat schoonheid en goedheid en liefde samen de ziel vormen, 
en de ziel zal eeuwig blijven,’zei de ander. Daarna ging de jongeman 
weer op weg, maar voordat hij uit het zicht verdween keek hij nog 
eén keer om. Kijk, daar zag hij de oude man in een vloed van licht, 
zijn hoofd een zilveren kroon, een figuur stralend, rechtop, als een 
profeet of een koning. Terwijl hij keek, veranderde zijn manier van 
denken en hij fluisterde: ‘Vergeet nooit dit uur. Vergeet nooit wat je 
zag. Vergeet nooit dat je een mens gezien hebt, die eeuwig blijft. ‘

Een verhaal uit de Keltische spiritualiteit, waarin hemel en aarde, zee 
en rotsen God weerspiegelen. Verzameld door ds. Alistair Maclean, 
uit de bundel ‘Er zijn’ van Roel A. Bosch. Dit verhaal stond in de litur-
gie van Harry Dijkstra, voorganger op 15 november.



22 november, zondag voleinding 

Zondag voleinding, de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar. Het afgelopen jaar hebben 
we afscheid moeten nemen van twee leden 
van onze gemeente, Fred Kuiken en Jippe 
Volbeda. Maar dit is ook de dag waarop we, 
wat langer dan normaal, stil staan bij dege-
nen die we eerder al hebben moeten laten 
gaan. 

Van jong tot oud hebben we daar op onze 
eigen manier aandacht aan besteed. Zo had-
den de Kiezeltjes een verhaal over een uil, 
die tranenthee maakt als hij verdrietig is. Uit 
dat verhaal komt het onderstaande gebed.

God, 
soms heb ik verdriet.
Als ik val en het doet zeer…
Als mijn boekje weg is
en hij komt niet weer….
Soms mag ik voor straf
niet van mijn kamer af.
En ’t is echt helemaal mis
als mijn knuffel weg is.

Ja, soms huil ik duizend druppels.
Soms huil ik een zoute traan.
Daar kan ik geen thee van zetten.
Nee, van heel groot huilen
Daar heb ik pas wat aan!

Ja, soms huil ik
duizend druppels.
Daar kan ik wel thee van zetten.
God, drink jij dan mee,
van mijn zoute tranenthee?

Amen 



Gebed voor een gestorvene   
Jij, die leeft in het licht. 
Ik weet; je dood was een geboorte. 
Jouw leven was voltooid, 
Je had geleerd wat je hier leren moest 
en daarom ging je heen, 
terug naar het stralende licht 
vanwaar je eens gekomen was. 
Jouw dood: een geboorte in het licht. 
Ik zend jou al mijn liefde 
Ik denk aan jou hoe mooi, 
hoe lief je wel kon zijn. 
Voel mijn dankbaarheid 
voor alles wat je mij gegeven hebt. 
Ik weet, je bent gelukkig daar 
Je wordt er lichtend licht. 
Moge God je zegenen op jouw weg! 
En straks dan zie ik je terug, 
als je op mij wacht bij de grens. 
Want liefde, sterker dan de dood, 
Blijft ons verbinden, nu en straks. 
dat God jou in zijn liefde bergt!

Hans Stolp   
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Engelen bestaan

ze lonken vanachter hun vleugels
dansen zo licht als hun benen
en maken een geluid van niks

en vrolijk zoeven kunnen ze ook
als papieren vliegers die duiken op de wind
ongrijpbaar voor vuile vingers

als in mijn slaapkamer de lucht rimpelt
weet ik dat ze waken
misschien glippen ze doorschijnend
blauw mijn dromen binnen
aan niets dan veren zwevend
en doen mijn schouderbladen groeien

soms zijn ze alle kerstkaarten beu
en scheppen voor heel even een hel
maar laten dan weer giechelend
de hemel op mij vallen

ja engelen bestaan
wie er ooit een heeft ontmoet
ziet ze overal opduiken
zelfs - bedrieglijk roerloos -
op mossige sokkels in parken.

Ed Franck
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1  Geef iemand 
een compliment

1e Advent

5  Laat een 
attent briefje 
voor iemand 
achter

9  Geef 
iemand je 
volle aandacht

13  Gedraag je 
extra hoffelijk 
in het verkeer

17  Glimlach 
naar een 
vreemde. Of 
naar 2, 6 of 15... 

21  Zeg ´Ik ben 
heel blij met jou´ 
tegen iemand

2  Laat iemand 
voorgaan in de 
rij bij de kassa

6  Geef iemand 
een tijdschrift of 
een boek dat je 
uit hebt

10  Geef  
spullen die je 
niet meer nodig 
hebt weg

14  Bel iemand 
op die je lang 
niet gesproken 
hebt

18  Doneer 
kleding die je 
niet draasgt aan 
een goed doel

22  Steek een 
kaarsje voor 
iemand aan

4e Advent

3  Vraag ie-
mand om een 
kop  koffie te 
komen drinken

7  Doe iets 
aardigs voor 
jezelf

11  Stuur een 
berichtje naar 
iemand

15  Zeg ´Ik hou 
van jou´ tegen 
iemand

3e Advent

19  Eet 
vandaag 
geen vlees

23  Stuur een 
bemoedigend 
berichtje naar 
iemand

4  Houd de 
deur voor 
iemand open

8  Maak 
iemand aan het 
lachen vandaag

2e Advent

12  Stuur een 
vriend of kennis 
een kaartje

16  Bied 
iemand je hulp 
aan

20  Maak een 
praatje met 
iemand

24  Nodig 
iemand bij je 
thuis uit te eten

De verspreid een beetje licht adventskalender
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Kerstnacht, Stille nacht, Tovernacht: 
Een kerstverhaal over vriendschap

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de 
mensen die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur 
in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. 
Het was kerstnacht.
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug 
was gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, zon-
der zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem, hij 
had geen familie en geen thuis.
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. 
Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes 
voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen.
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter 
hem aan. Waar kwam dat beestje vandaan? Om zijn nek had hij een 
halsband met een ster…
Toen hij het hondje zag, begonnen de ogen van de man te stralen. 
“Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar blijven.” De 
hond keek hem aan.
Beschut onder de takken van een grote spar pakte de man een stuk 
brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. “Hier!” zei hij met een 
glimlach. “Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar 
meer heb ik niet.”
Omdat het Kerstmis was vertelde hij de hond een verhaal dat hij 
als kind heel mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de 
wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. Hij 
zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. ‘Kom’, zei hij 
tegen de hond: ‘Laten we schuilen in die hut.’
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen hoorde 
de man in zijn hoofd opeens een stem: “Schrik niet en luister. Ik ben 
geen hond. Ik ben een tovenaar.”
‘Wat’, dacht de oude man verbaasd en hij keek de hond aan en zijn 
ogen vroegen: “Ben jij een tovenaar?” En weer hoorde hij die stem 
in zijn hoofd: “Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, om-
dat ik degene die goed voor me zou zijn wilde belonen. En jij bent 
de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste 
wens vervullen’.
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“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” dacht de oude man. 
“Maar ik heb altijd al graag een hond gewild.” 
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder 
te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem.

Gods Droom 

Ik droom van een aarde, waar vrijheid en vrede,
gezondheid en liefde voor altijd bestaan;
waar mensen de dieren met rust zullen laten,
waar Mijn Beeld centraal zal staan.

Ik droom van een aarde, waarop mensen leven
zoals Ik dat wilde op de zesde dag,
zodat Ik Mijn droom alsnog uit zal zien komen:
de mens naar Mijn Beeld, een pracht!

Ik droom van een aarde, waar Mijn Zoon zal heersen
als koning voor allen, met dienende macht;
waar Hij door de mensen op handen gedragen
naar Mijn Beeld verdringt de nacht.

Ik droom van een aarde met eeuwige kerstsfeer,
sneeuwwit van het maagdelijk licht van de ster,
waar mensen – gehuld in hun schitterende feestkleed –
Mijn Beeld zijn als van oudsher.

Ik droom van een aarde, die spoedig zal komen,
waar koningen zich echt neerbuigen voor Mij,
waar iedereen vrij is om dromen te dromen;
Mijn Beeld schept de nacht voorbij.

Toegestuurd door Lineke Ammerlaan
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Kerst 2020
Opnieuw is Martien Kracht in de oude doos van zijn moeder gedoken 
om voor ons in de Nieuwe Pastorale weer een kerstverhaal te kunnen 
vertellen:

Wat gaat er dit jaar tijdens de kerstdagen bij U op tafel komen? 
Moeilijk hè, om te beslissen wat het dit jaar zal zijn. Er is zo’n grote 
verscheidenheid, dat het haast onmogelijk is om een keuze te 
maken. Dat is wel eens ‘iets’ anders geweest, tijdens de Kerst van 
1944 bijvoorbeeld. Toen was de vraag niet: ‘Wat komt er op tafel?’ 
maar ‘Komt er wat op tafel?’ Het was immers hongerwinter.

Zwarte Kerst 
In 1944 vierde Nederland geen witte, maar een zwarte kerst. Er 
was geen gas, geen elek-triciteit en bijna geen voedsel. Zowat ie-
dereen had een volle dagtaak aan het vergaren van iets eet-baars. 
Huisvrouwen op fietsen met anti-plofbanden, desperaat op zoek 
naar een paar kilo aardappe-len of bruine bonen, bepaalden het 
beeld op de polderwegen. Wie het geluk had om aan voedsel te 
komen, moest dat meestal op een hout gestookt noodkacheltje 
gemaakt van oude conservenblikken, gaar zien te krijgen. Kolen 
en olie waren net zo schaars als het eten zelf. Er gold zelfs een 
landelijk ver-bod op het slachten van honden en katten en ook het 
in bezit hebben van honden- of kattenvlees werd strafbaar gesteld 
met 30 dagen hechtenis of een geldboete van 1000 gulden.

Hongertochten 
De aardappelvoorraad was ruim voor de kerstdagen van 1944 
reeds geheel uitgeput. Dit kwam doordat de boeren, vanwege de 
hoge waterstand, hun aardappelkuilen vroegtijdig moesten ope-
nen om rotten te voorkomen. Wie op hongertocht ging, mocht de 
handen dichtknijpen als men nog een paar kilo slechte aardappelen 
(meestal slecht veevoer)) kon bemachtigen. Een hongertocht kon 
soms dagen duren. De meeste voedselzoekers hadden geen fiets 
mee, die was door de Duitsers gestolen. Dus ging met te voet, met 
een handkar of kinderwagen als vervoermiddel. Daardoor was het 
vrijwel onmogelijk om in één dag op en neer te reizen. Vaak met 
lege magen werd er bij de boeren langs de toegangswegen om 
onderdak gevraagd. Wie geluk had kreeg niet alleen een slaap-
plaats maar ook wat te eten. Kerst 1944 werd een pikdonkere en 
ijskoude Kerst. Het vroor flink en wie het in huis nog een beetje 
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behaaglijk wilde hebben, moest op bomen roof. Nee, de Kerst van 
1944 schiep in de men-sen geen welbehagen. Dat gevoel kwam pas 
weer terug toen wij weer in alle vrijheid Kerst konden vieren, ook al 
was het kerstmaal pas na de oorlog ook nog geen luxe.

2020 
Nu speelt corona een grote rol, met weinig gasten maar wel met 
een rijk gevulde tafel. Door corona ben
ik helaas niet met de feestdagen in 
Harlingen. Dit alles valt mij zeer 
zwaar. Ik wens alle broeders 
en zusters heel gezellige 
feestdagen en God’s zegen 
voor een heel gezond 2021.

Broederlijke groet, 
Martien Kracht, 
Vennewaard 337, 
1824 KL Alkmaar

PS Omdat we Martien 
dit jaar dus niet meer 
zullen zien kunnen we 
hem misschien een 
kerstkaart sturen.
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Het Angelus klokje en Maria

Na de bekering tot het christendom leren ook de Friezen in de 
middeleeuwen Maria ( Marije) als ‘moeder van God’ kennen. Veel 
torens van kerken, kloosters of kapellen in het oude Fryslân heb-
ben dan ook een ‘Maria-klok’.
Drie keer per dag, om 6 uur ’s morgens, 12 uur ’s middags en 
6 uur ’s avonds luidde dit kleine klokje over het Friese land. Dit om 
de mensen te herinneren aan een plechtig moment: de engel die 
Maria begroette en vroeg of zij de moeder van Christus wilde wor-
den. Die oproep tot gebed wordt het ‘angelus-luiden’ genoemd. 
Angelus betekent engel. Nu in deze tijd is dit niet meer gebruikelijk, 
mensen hoeven niet meer door klokken aan de juiste tijd herinnert 
te worden: ze hebben digitale media. En ook bidden de meeste 
mensen niet meer op vaste tijden.
Maar het Mariaklokje in Bolsward, Harlingen, Balk en Franeker, 
Burchwerd en Dronrijp luidt nog altijd wel om 12 uur. Dat gebeurt 
niet meer in de kerken die gewijd zijn aan Maria in: Bears, Blessum, 
Boer, Bornwird, Foudgum, Gorredijk-Kortezwaag, Mantgum, Oen-
kerk, Wierum, Winsum, en Wytgaard.
Tijdens de Culturele hoofdstad LF2018 was één van de 32 uitvoe-
ringen bij ‘Under de Toer’, een voorstelling over een verdwenen 
Mariaklok: ‘De klok moat werom’ in Kortezwaag. Zo verbindt de 
klok opnieuw het heden met het verleden.
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De deugd ‘matigheid’

In deze tijden van overvloed, best een deugd om er juist deze 
maand bij stil te staan, er aandacht aan te besteden. We worden in 
december dagelijks overspoeld met heel veel mogelijkheden, uitda-
gingen, eisen en verzoeken, van alle kanten. Wat moet je doen? Is 
het goed wat je doet en is het genoeg wat je doet of moet er meer? 
Matigheid is één van de kardinale deugden, die a.h.w. alle deugden 
met elkaar verbindt. Matigheid vraagt grenzen stellen, gezonde 
grenzen die passen bij wat jij nodig hebt in je leven. 
Matigheid staat voor maat houden, in alle opzichten en dat vraagt 
ook zelfdiscipline. Je zou ook kunnen zeggen overdaad schaadt.
Zo heeft iedereen zijn eigen maat van een bevredigend en tevre-
den leven.

Opmerkingen hierbij:
- De schoen die de één perfect past, knelt bij de ander.
- Matigheid met eten bevordert een gezond lichaam.
- Matigheid - in gesprek en daad - houdt mensen in balans.
- Zelfbeheersing is niets dan moed in een ander gedaante.
- Tevreden sober leven is beter voor de aarde.
   Vragen en opmerkingen die je jezelf zou kunnen stellen:
- Kun je heel bewust ergens ‘nee’ tegen zeggen?
- Bescherm ik mijzelf voldoende tegen overmaat?
- In welk seizoen helpt het vooral om matigheid in te zetten?
- En in welk seizoen juist niet? Hoe zou dat komen?
- ‘Moet’ ik altijd wat kopen als ik de stad in ga?

Post-truth kenmerkt zich door gebrek aan respect, 
zelfs minachting van de waarheid. Dit staat dus niet 
gelijk aan liegen. Liegen en de waarheid negeren, zelfs 
minachten, zijn verschillende vormen van misleiding 
en dat komt tegenwoordig verontrustend veel voor 
en heeft dus ook vele gevolgen.
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Collectes/Bloemen

Datum Collecte Bloemen
25 oktober  € 69,10 zr. R. Dols
01 november  € 59,85  zr A. Rinsma
extra Collecte t.b.v. de Doopsgezinde zending, opbrengst niet bekend
08 november € 76,80 zr. J. Douma
15 november € 55,85 br. H. Dijkstra
22 november € 57,72 allemaal een roos

Verjaardagen

27 december 29 december 
zr. J. Douma-Visser, 80 jaar zr. W. Nijkamp-Wiersma, 94 jaar
Sibadaweg 22 Midlumerlaan 53/804
8861 VG Harlingen 8861 JH Harlingen
Tel: 0517-413 651 Tel: 0517-490 804

6 januari
zr. L. Ammerlaan-Ruinen, 82 jaar
P.F.Catsstraat 15
8801 VA Franeker
Tel: 0517-851 380 

Van 

harte 

gefeliciteerd!
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Agenda
Activiteiten voor de agenda kunt u doorgeven aan een van de 
redactieleden of mailen: redactiedgharlingen@gmail.com.

Donderdag 10 december 
14.00 uur Crea-café

Maandag 14 december 
14.00 uur Bijbelkring

Woensdag 6 januari 
20.00 uur Dopers Dialoog

Donderdag 14 januari 
14.00 uur Crea-café

Donderdag 21 januari 
14.00 uur Gespreksgroep Op Donderdag

Iedere donderdag van 14.30 – 17.00 uur inloop in Sint Hubertus, 
activiteit van de Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen: 

koffie, spelletjes, praatje, ontmoeting!

De weg die voor mij ligt
De weg die voor mij ligt. Heer, mijn God, 
ik heb geen idee waar ik heen ga, ik zie de weg die voor mij ligt, niet.
IK weet niet zeker waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt, en het feit dat ik denk dat ik u weg volg, 
betekent nog niet dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen U te behagen, 
U ook echt behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven in alles wat ik doe,
U me op de juiste weg zult leiden,
hoewel ik me misschien helemaal niet realiseer.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen.
Ook al lijk ik verloren in de schaduw van de dood,
ik zal niet bang zijn, want U bent altijd bij mij.
U zult mij nooit aan mijn lot overlaten,
om mijn gevaren alleen te doorstaan.
Thomas Merton
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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

• Kofje+ Tineke Eenling

• Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga

• Ouder-kindgroep, Jan Stelwagen

• Menno Simons Cantorij, Tineke Eenling

• 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:
December - wintermaand

December brengt ons na elkaar
Sint Nicolaas, Kerstmis en Oudjaar
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Op weg
Met slepende, doodvermoeide voeten

zijn wij op weg naar Bethlehem
zonder geleide van ster of engelenstemmen

tastend in het donker
struikelend over stenen
geschramd door dorens
snakkend naar het licht

dat aan de einder gloort.
F. van Lohuizen - Almenum



Preekdiensten 6 dec. t/m 17 januari (onder voorbehoud)

Zondag 6 december  zr. Th. Tholen  Zondagsschool 
9.30 uur, 2e Aventszondag organist G.J. Elsinga

Zondag 13 december  ds. W.I. Beuker Zondagsschool
9.30 uur, 3e Adventszondag organist G.J. Elsinga

Zondag 20 december  zr. L. Ammerlaan  Zondagsschool & Kiezeltjes
9.30 uur, 4e Adventszondag m.m.v. Trio Van der Molen

Extra collecte t.b.v. de Stichting voor projecten 
van het doopsgezind Wereldwerk

Vrijdag 25 december  ds. W.I. Beuker Zondagsschool
9.30 uur, 1e Kerstdag organist G.J. Elsinga

Zondag 27 december geen kerkdienst

Donderdag 31 december ds. H. de Haan
17.00 uur  organist G. J. Elsinga

Zondag 3 januari geen kerkdienst

Zondag 10 januari ds W.I. Beuker  Zondagsschool & Kiezeltjes
9.30 uur organist B. Dijkstra

zondag 17 januari zr. G. Bies Zondagsschool
9.30 uur organist G.J.Elsinga

Inleveren kopij
Kopij voor januari en februari voor de Nieuwe Pastorale kunt u als 
worddocument per e-mail of per post aanleveren. Denk er aan dat 
u de tekst als platte tekst aanlevert, dus zonder opmaakspecificaties!

Het volgende nummer verschijnt in week 2 van 2021.  
Kopij inleveren voor woensdag 6 januari 2021.

E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.
De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.


