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Van de redactie

Maart wordt de lentemaand / de foarjiersmoanne genoemd. Prach-
tig al die voorjaarsbloemen en stinzebloemen die hun kopjes boven 
de koude grond uitsteken.
Tegelijkertijd zijn er de spreekwoorden : ‘Maart roert zijn staart’ 
en ‘Maartse buien die beduien dat de zomer aan komt kruien’. Dus 
van het weer kun je nog alles verwachten in de maand maart. Maar 
de lente komt, dat is zeker.

In maart begint ook de veertigdagentijd, vastentijd, lijdenstijd … 
Er zijn diverse benamingen van de voorbereidingstijd op het Paas-
feest. Maar elke benaming is niet helemaal waar. Het is niet alleen 
lijden, het vasten mag je bv op zondag achterwege laten. En zijn er 
40 dagen? Nee want met de zondagen erbij zijn er 47 dagen, want 
de zondagen tellen niet mee. En toch weer wel, want zeker op de 
zondagen sta je stil bij en bereid je je voor op het Paasfeest dat 
komende is. 
De veertigdagentijd is dit jaar van as-woensdag 2 maart tot Paas-
zondag 17 april 2022. Een periode van bezinning, verstilling en 
(soms) van vasten.
Vasten betekent tegenwoordig eigenlijk wat minder eten, drinken 
en snoepen.
Misschien wordt deze tijd een mooie tijd vol hoop, bemoediging, 
innerlijke vrede en ruimte voor altijd weer een nieuw begin.

Al blijft ons één nauwe straat,
waardoor we mogen gaan,
boven die straat staat toch de héle hemel.
Etty Hillesum

Maar hoe verbijsterd is de wereld door de onmenselijke aanval van 
Poetin op Oekraïne. Waar gaat dit naar toe? 
‘Hoogmoed komt voor de val’ is een spreuk die gebaseerd is op een 
passage uit de Bijbel. In het bijbelboek Spreuken 16:18 staat: “Hoog-
hartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val.”
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God zij dank voor de gemeente!

Het is lijdenstijd in kerk en wereld; er is een 
tweedeling en ‘verbubbeling’ van de maat-
schappij, dat zijn weerslag heeft in een totale 
versplintering in de politiek, het politieke 
midden verzwakt, de extremen versterkt en 
alles staat lijnrecht tegenover elkaar. Het eigen 
gelijk, eigen volk en mijn recht heerst, de an-
der interesseert me niet, dus is luisteren naar 
elkaar er niet bij. Terug naar de goede oude 
tijd is een onmogelijk waanidee, want maatschappij en mentaliteit 
zijn totaal veranderd, mensen worden vermangeld in de gedigitali-
seerde bureaucratische systemen, algoritmen en verdienmodellen. 
We zijn tot op het bot verdeeld, van binnen uitgehold en de oorlog 
in Oekraïne kan elk moment beginnen, terwijl ik dit schrijf, maar we 
mogen nog stemmen.

Hoe staan wij als Doopsgezinden hierin? Wij zijn een vredes- 
gemeente, maar wat betekent dat? Waar komt dat vandaan? 
Dat komt bij Jezus vandaan, waar wij volgelingen van zijn! Lees 
Matteüs 5, 6,en 7 er maar op na; de Bergrede. ‘Bergrede-christe-
nen’ worden we ook wel genoemd: denk aan de andere wang en 
extra mijl, aan de ‘gulden regel’ Mat.7:12: ‘behandel anderen dus 
steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van 
de Wet en de Profeten.’ Dat zei Jezus en denk aan Jezus’ ‘grens-
overschrijdend’ gedrag in zijn omgaan met zieken en vrouwen, 
buitenlanders, buitenbeentjes en Zijn zichzelf zelfs opofferende 
liefde voor de ander. 
Maar hoe doen wij dat in onze tijd met onze korte lontjes? 

Ik las een mooi verhaal uit de Boeddhistische traditie
Er was eens een keizer die een kanjer van een haan bezat, 
heel geschikt om af te richten tot kemphaan. De haan 
werd naar een bekende trainer gebracht en een paar 
weken later kwam de keizer een kijkje nemen. Hij vroeg 
de trainer hoe het er voorstond met zijn haan. De trainer 
antwoordde: ‘Het begin is er, de haan zet zijn kam om-
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hoog en zijn nekveren overeind en spert zijn snavel open 
om alles aan te vallen wat maar los en vast zit, dus hij is 
nog niet klaar als vechthaan’. De keizer begreep het niet. 
Dit was toch wat een goede kemphaan deed? Maar de 
keizer besloot geduld te hebben en af te wachten wat er 
zou gebeuren. Een paar weken later kwam de keizer weer 
kijken hoe het met zijn vechthaan ging. De trainer zei: 
‘Het is nu zo ver dat uw haan niet meer alles aanvalt maar 
alleen bij het zien van een andere haan agressief gedrag 
vertoont, Dat leek erop. De keizer zou niet weten wat de 
haan nog meer zou moeten leren. Maar de trainer wist de 
keizer ervan te overtuigen dat het nog beter kon. Twee 
weken later vroeg de keizer opnieuw aan de trainer hoe 
het met zijn kemphaan was. De trainer antwoordde: ‘Hij 
is nu zo ver dat hij bij het zien van een andere haan rustig 
blijft doorscharrelen en wormpjes pikt. Hij is onverstoor-
baar. Er is geen haan die het nu nog zal wagen hem aan te 
vallen. Nu is hij een goede vechthaan.’

Het is te trainen dus!! En daar is de gemeente een uitermate ge-
schikte plek voor, waar mensen van verschillend politiek en maat-
schappelijk allooi met elkaar in gesprek kunnen, waar we altijd 
al elkaars manier van geloven respecteren, waar je elkaar in je 
waarde laat. Gelukkig is er de gemeente en ook de oecumene waar 
de kerken steeds meer naar elkaar toe groeien. Misschien is dit 
een tegenwicht tegen de versplintering in de maatschappij, zoals 
Menno Simons langgeleden de uiteengedreven vreedzame Dopers 
verzamelde en 3 eeuwen later de uit elkaar gevallen gemeenten 
zich verbonden tot één wereldwijde Doopsgezinde Broederschap. 
Het kon toen en dat kan nog steeds. Het is lijdenstijd, maar de na-
volgbare liefde van Jezus van Nazaret verbindt en overwint.

Da. Wiske Beuker

de stormen razen
platgeslagen gedachten

wederopstanding
H.C. de Haan
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In memoriam 

br. Atze Bajema

Op 16 februari overleed br. Atze Bajema, heel onverwacht 
na een kort ziekbed in het ziekenhuis. Hij is 74 jaar gewor-
den. De altijd zo aanwezige Atze moeten we nu missen.
We namen afscheid van hem met een herdenking van zijn 
leven in onze Vermaning waar hij altijd zo graag kwam. Zijn 
kleindochter Vela stak de kaarsen aan en de dochters Syl 
en Mirjam en de schoonzoons vertelden over het leven van 
Atze. 

Atze is geboren en getogen in Koudum, het dorp waar hij 
zo van hield en waar hij ook zijn liefde vond in Geertje. On-
danks dat Atze uit een niet kerkelijk gezin kwam belandde 
hij op de Doopsgezinde zondagsschool bij Juffrouw Anne 
en zij zaaide het zaadje van zijn geloof, het begin van zijn 
zoektocht naar God als liefhebbende Vader. 
We lazen de gelijkenis die Jezus vertelt van het mosterd-
zaadje dat zo klein begon maar uitgroeide tot een enorme 
boom waarin de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen. 
Zoals vrijwel alle gelijkenissen die Jezus vertelde gaat ook 

deze gelijkenis over het Konin-
krijk van God, het vrederijk 
dat nabij is, waar mensen 
elkaar recht doen en vrede 
zoeken. Ook Atze’s geloof 
begon klein in een kinderlijk 
geloof dat God zijn moeder 
wel zou genezen van de reuma 
die haar zo beperkte, maar zijn 
geloof groeide met hem mee 
tot een geloof in de liefde en 
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de eigen keuze en verantwoordelijkheid in het wel of niet 
navolgen van Jezus en meewerken aan het toekomstvisioen 
van het Vrederijk van God. En Atze koos gedoopt te wil-
len worden. Hij werd een trouwe kerkganger, waar hij ook 
woonde of logeerde. En overal bleef hij zoeken om zijn lief-
hebbende God en om zijn geloof zelf ook handen en voeten 
te geven in zorg en aandacht voor andere mensen. 

Hij was een markante man met een grote stem en een klein 
hartje, en tegelijkertijd een groot hart, sociaal; een vak-
bondsman en PvdA-man die graag discussieerde over ge-
loof en politiek. Maar Atze liet het niet alleen bij woorden, 
ook doortastende daden en grote zorg. Maar zijn grote 
zorg om Geertje maakte hem de laatste jaren niet altijd 
even gemakkelijk en dat beklemde Geertje en de kinderen. 
Geertje en Atze gingen uit elkaar, en dat bood de ruimte 
en ontspanning, waardoor ze elkaar ook weer opzochten 
en partners bleven. Gelukkig maar, want Atze kon niet 
alleen zijn, hij hield van gezelligheid, mooie muziek zoals 
‘het Dorp’ van Wim Zonneveld, dat hem deed denken aan 
de narcissen lang het tuinpad van zijn vader, waarmee we 
hem de laatste eer brachten. En Atze hield van lekker eten 
en drinken. Dus voor we Atze naar zijn laatste rustplaats 
brachten hebben we koffie en thee gedronken met heerlijke 
oranjekoek, zoals hij het gewild 
had. In Koudum zijn we via 
het huis aan de Ooste naar de 
begraafplaats gereden. 
Het regende, de hemel huilde, 
toen we hem thuis brachten, 
thuis in Koudum, thuis ook bij 
de liefhebbende God. 

da. Wiske Beuker
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Van de zusterkring

Dinsdagmiddag 16 November 2021 werden we allen hartelijk wel-
kom geheten. We waren maar met een kleine groep en zaten al-
lemaal op afstand want het was weer zover, corona had ons weer 
in de tang. Daarom hadden we het programma aangepast en wie 
weet wanneer we weer bij elkaar komen kunnen. En het is natuur-
lijk ook je eigen verantwoordelijkheid als je komt .Voel je, je niet 
goed dan moet je thuis blijven. 
Dus br. Gerrit had deze middag op zich genomen. 
Na deze inleiding gezongen lied 218: Dank U voor deze nieuwe 
morgen.
Het Wijdingswoord was deze keer van zr. Tiny van der Veen.

Onverwachte Gast
Een kleine kerkenraad vertelt me over een fietser die op een vroe-
ge zondagmorgen onverwacht te gast was in de kerk. Ze waren 
nog bezig om alles klaar te zetten, toen hij in fietskleren de kerk 
binnen kwam, en stil op de kerkbank ging zitten, en ze draaiden 
een c.d. met geestelijke muziek, een mooie ruimte om naar te luis-
teren, Rust, licht en gewijde klanken.
We deden ons best om hem niet te storen, want hij had genoeg 
aan zichzelf en aan Gods huis. Toen de eerste kerkgangers begon-
nen binnen te druppelen stond hij op en ging hij naar buiten. Even 
later kwam hij terug om als dank nog een goede gave te brengen. 
U mag wel blijven hoor, U bent welkom, zeiden wij, nee, zei hij, het 
is goed zo. Ik ga weer fietsen en neem deze ervaring mee. Roerend 
verhaal, over een kerk waar je even gast kunt zijn. Jezelf mag zijn, 
en dat je, je welkom mag voelen, en ook zomaar weg kunt gaan. En 
misschien wat innerlijke vrede meenemen.
Maar wie er zomaar even binnenloopt voelt zich niet zozeer gast, 
maar die verlangt ernaar om even thuis te zijn bij onze lieve Heer.
Onze Kerk is niet ons huis, maar het huis van God. In het buitenland 
bij onze Katholieke zusters en broeders heeft men over het alge-
meen meer vertrouwen, daar mag je zomaar overal een kerk bin-
nengaan, kaarsje opsteken, stil zijn, goede gedachten meekrijgen 
even te gast zijn bij de lieve Heer. De kerkenraad waren blij met 
de onverwachte gast, de fietser, hij was zichtbaar geroerd, zeiden 
ze. En zij waren terecht trots op de mooie kerk. Zondagmorgen is 
iedereen welkom, hopelijk ontvangen zij de moed hun huis van de 
Heer ook door de week te openen net als in het buitenland. Dit was 
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een column geschreven door Wim Beekman.

Hierna gezongen lied 913: Wat de toekomst brengen moge. 

De notulen werden gelezen, om daarna thee te drinken met de 
traktatie van zr. Tiny.

Na de thee kregen we een presentatie van br. Gerrit: Op stap met 
de zusters.
Zusters, waar zijn we allemaal niet geweest, HegeGerzen, (Gaaster-
land), een mooie rit richting Eernewoud om in de Princehof gezellig 
met elkaar koffie te drinken. Surhuisterveen het brillen en munten 
museum. Het andere jaar naar het Ot en Sien museum, de Oude 
Schouw aan het (Prinses Margrietkanaal) waar we heerlijk kon-
den genieten van de koffie en van de bootjes die langs voeren, de 
Sukerei, in Damwâld. waar we koffie hebben gedronken en waar 
we de huisjes konden bekijken met de olie stellen waar de mensen 
op kookten, en waar ze in de bedstee sliepen, en daar onder was 
ruimte om de wekpotten op te slaan, wasrekken, noem het maar 
op. Gewoon teveel allemaal om het te benoemen, dit was ook 
een geweldige middag. Ook waren we in Dokkum geweest bij de 
IJsherberg, ook daar konden we heerlijk buiten zitten om koffie te 
drinken.

En dan de rit naar Noorder Leech, zusters wat was het toen warm, 
ook hier konden we heerlijk buiten zitten, met de herinnering van 
de paarden die op een hoger gelegen terp stonden omringt door 
water en die daar weggehaald zijn door de vrouwen uit het dorp 
anders had het niet goed gekomen, verder zagen we nog een huif-
kar, ook stond er een grote silo die gebruikt werd als uitkijktoren.
Ook gingen we regelmatig uit koffiedrinken B.V bij Doeksen, Poffer-
tjes kraam, ’t Zilt, Zeehoeve.

Het was een mooie middag waar ook geraden moest worden waar 
het was, en dan de zusters die niet meer onder ons zijn.
Tot slot werd Gerrit bedankt voor deze fijne middag en als dank 
kreeg hij een lekkere koek mee naar huis.

En het slotlied was nummer 886: Abba Vader, U alleen.

zr. Nellie Beuker
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Gespreksgroep Op Donderdag

Donderdag 17 februari konden we na de lock-down weer bij el-
kaar komen. Vanwege ziekte was de groep niet groot. We hebben 
schrijf-oefeningen gedaan n.a.v. een aparte kei/steen. En vanuit 
de schrijfoefeningen hebben we verschillende soorten gedichten 
gemaakt. Leuk om te ontdekken dat een gedicht niet persé hoeft 
te rijmen. Hierbij een paar resultaten:

Een rondeel, deze bestaat uit 8 zinnen, waarvan regel 1, 4 en 7 gelijk 
zijn. 
En regel 2 is gelijk aan 8.

Een oude weg gemaakt van keistenen
ze zijn er helaas niet meer
Wegen zijn nu van asfalt en beton
Een oude weg gemaakt van keistenen
een karwei om ze te maken,
hobbelige, moeilijk te belopen, 
Een oude weg gemaakt van keistenen
ze zijn er helaas niet meer

Een elfje, bestaat uit 11 woorden, gerangschikt 1-2-3-4 en 1 woord

Graniet
een steen
in mijn tuin
ligt tussen de struiken
oprapen

kristallen
een steen
wat een kleur
het paars is mooi
overweldigend
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Een haiku, bestaat uit 3 versregels, met respectievelijk 5 - 7 - 4 let-
tergrepen.

Een bloem is een pracht
geurt en kleurt soms levenslang
vaak ook als behang

De volgende bijeenkomst van de gespreksgroep is 17 maart  
’s middag van 14.00 - 16.00 uur in de vermaning.

Geloof en vertrouwen

Morgen
Als je spijt hebt van gisteren en bang bent voor morgen,
probeer dan vandaag gelukkig te zijn.
Het heeft weinig zin in het verleden te staren,
te piekeren over wat mis is gegaan.
Je kunt blijven treuren en door blijven zeuren,
je maakt het verleden toch niet ongedaan.
O, had je destijds toch maar kunnen vermoeden,
een deel slechts, van al wat je nu zeker weet.
Wat zouden veel dingen dan anders gegaan zijn.
Maar gedaan is gedaan en je deed wat je deed.
Je kunt toch vandaag niets veranderen aan vroeger.
Je kunt wél iets leren uit vroeger voor thans.
Al wat je verkeerd hebt gedaan in ’t verleden,
dat kun je verbeteren; vandaag is je kans.
O, wees niet zo dom en verschuif niet naar morgen.
Je weet nog niet eens of je morgen wel haalt.
Je hebt al zo dikwijls je plannen verschoven,
je hebt al zo roekeloos veel dagen gefaald.
Je leert uit het verleden, maar je staat in het heden.
Vandaag doe ik ’t beter. Maar dan blijft nog de vraag:
Wat doe je met morgen? Daarover geen zorgen,
want morgen is ‘morgen’ gewoon weer vandaag.

Ingezonden door Lineke Ammerlaan
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Vriendschap, over een olifant en een hond

De eerste viering van dit jaar op 13 februari werd verzorgd door  
de liturgiegroep, hierbij was de leidraad het thema ‘vriendschap’. 
Dat mede omdat 14 februari Valentijnsdag, de dag van vriendschap  
en liefde is.

Zondag 13 februari konden we weer bij elkaar komen in de verma-
ning. Zeven zondagen is dat vanwege de pandemie niet mogelijk 
geweest. Vriendschap was daarom ook een dankbaar thema, 
mensen hebben elkaar nodig en willen elkaar ontmoeten. Vooraf 
dronken we - op afstand - koffie met eigengebakken koek, die klaar 
stond op de tafeltjes. 
Muziek was er van De Muchacas en we zongen passende liederen 
met begeleiding van Marianna van der Molen aan de piano, omdat 
G.J. Elsinga ziek geworden was. We luisterden o.a. naar het verhaal 
van de vriendschap tussen David en Jonathan en een parabel (een 
soort vergelijking) uit India

‘De vriendschap tussen een olifant en een hond’
Hier in Nederland zeg je : ze kunnen als honden en katten. In India 
geldt dit voor olifanten en honden. Olifanten vinden honden maar 
lastig en vervelend, bijters zijn het. Maar eigenlijk zijn honden bang 
voor olifanten, ze overschreeuwen die angst door hard te blaffen 
en zo jagen ze de olifanten weg.
Nou wil het geval dat een zeer rijke man een olifant had waar hij 
erg dol op was. Hij zorgde buitengewoon goed voor het dier en gaf 
het de lekkerste hapjes zoals zoete rijst. Een magere zwerfhond in 
de buurt rook het lekkere eten en glipte de stal in. De olifant ging 
zo in zijn eten op dat hij de hond niet opmerkte. Zo ging dat weken 
door. Eindelijk merkte de olifant de hond op, maar toen was de 
hond niet meer bang en blafte niet. Ze sloten vriendschap, ze aten 
en speelden samen en waren onafscheidelijk.
Op zekere dag kwam een vreemdeling langs en zag de hond, 
die door het goede eten er uitstekend uitzag, en besloot hem te 
kopen. De olifanten-oppasser stemde toe ook al was de hond niet 
van hem. De olifant werd erg verdrietig nu zijn vriendje verdwenen 
was, hij wilde geen eten en drinken meer. Daarop ging de oppas-
ser naar de zeer rijke man en vertelde dat de olifant ziek was. De 
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zeer rijke man liet meteen een zeer geleerde dokter komen. Deze 
zag direct dat de olifant niet ziek was, maar een groot verdriet had. 
Daarop vertelde de oppasser dat de olifant vriendschap had met 
een hond en dat deze verdwenen was…
De zeer rijke man zei: ‘Vriendschap is het mooiste wat er is in het 
leven. Ik begrijp dat de olifant verdrietig is. We moeten de hond 
zoeken’. En hij liet bekend maken dat degene die de hond in zijn 
bezit had, een stevige straf zou krijgen. De koper van de hond 
hoorde het bericht en liet meteen de hond los. Honden kunnen 
snel de weg naar huis terug vinden, en hij liep linea recta naar de 
stal van de olifant.
De olifant was zo blij dat hij de hond met zijn slurf oppakte en hem 
boven op zijn kop zette. De hond kwispelde blij en de ogen van de 
olifant fonkelden van vreugde.
Samen leefden ze nog lang en gelukkig, want vriendschap overwint 
zelfs natuurlijke vijandschap.

‘It âlderbêste dan mar’, zondag 27 maart, 15.00 uur

Zo heet het programma dat dominee Gerard Rinsma op zondag-
middag 27 maart om 15.00 uur ten gehore gaat brengen in de 
Vermaning. De titel van zijn programma verwijst naar de gelijkna-
mige cd, die vorig jaar verscheen. Als Friezen elkaar gedag zeggen, 
zeggen ze vaak; No it âlderbêste dan mar!
‘En we zwaaiden elkaar uit: Friesland en ik, door mijn voortijdig 
vertrek uit het friese Goutum’. De teksten die Gerard Rinsma in de 
afgelopen jaren heeft geschreven konden, volgens hem, niet op 
de plank blijven liggen. En zo zijn er 16 teksten op cd gezet. De cd 
kreeg goede recensies. Op deze middag brengt hij meest lyrische 
songs van zijn deze c.d. met uitstapjes naar zijn vorige drie cd’s 
naar voren. Op al deze cd’s wordt Rinsma begeleid door jazzpia-
nist Mike Roelofs, Taco Osinga (bas) en Pieter Dijkstra (percussie, 
conga’s, snaredrum). 
In Harlingen vertelt Gerard Rinsma en speelt pianist Mike Roelofs 
mee. ‘Dets laif’ van Henk Roodbergen en Era Copier uit Harlingen 
zorgen deze keer voor een vocale versterking. Een bijzonder pro-
gramma. U bent welkom.
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De geschiedenis van de Noordeinder Vermaning
De redactie werd door Broeder Martien Kracht uit Alkmaar verrast 
met een krantenartikel met mooie foto over de Noordeinder Verma-
ning. Het artikel is te groot voor ons kerkblad, maar hieronder een 
samenvatting:

De Noordeinder Vermaning is van oorsprong een doopsgezinde 
kerk, maar nu is het Stichting Noordeinder Vermaning, Noordeinde 
18 1485 EV Noordeinde (gemeente Alkmaar) en er wordt veel geor-
ganiseerd.

De doopsgezinden hebben in de geschiedenis van het Schermerei-
land altijd en vooraanstaande rol gespeeld. Ook in Noordeinde hiel-
den de vredelievende volgelingen van Menno Simonsz al sinds het 
einde van de 16e eeuw hun bijeenkomsten. De Vermaning is in 1874 
gebouwd naar een ontwerp van architect J.H. Lehman. Daarvoor 
stond er een houten kerk aan de overkant. De lintbebouwing was 
aan weerszijden van een verhard zandpad met sloot gesitueerd. De 
bevolking bestond uit kleine boeren, mensen die nerinkjes dreven 
en een enkele touwslagerij. 
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De laatste dienst was in 1981, het prachtige gebouw wordt ge-
bruikt. Maar veel oude kerken, zoals bv in Markenbinnen, De Rijp, 
Graft, vissen allemaal in dezelfde vijver, zeker qua bezoekers: Ze 
zoeken het allemaal in een soort buurthuisfunctie, een huwelijk, 
een partijtje, een boekenmarkt of een concert. De gebouwen heb-
ben een functie voor de gemeente, voor recreatie en cultuur. Er 
gaan bv veel fietsroutes langs.

De Noordeinder Vermaning heeft een monumentenstatus, dat be-
tekent dat het onderhoud op de juiste manier met authentieke ma-
terialen moet gebeuren. Dat is niet gemakkelijk, ze worstelen met 
bureuacratie, overheden, plichten, verantwoordelijkheid, fondsen, 
onderhoud. Maar ze houden van het gebouw en vinden het leuk 
om voor het markante gebouw bezig te kunnen zijn.

In de hoop en verwachting dat we elkaar in het voorjaar weer op 
een ‘normale’ manier mogen ontmoeten. De voorbereidingen zijn 
in volle gang en het belooft een feestelijke dag te worden. Met 
plezier en ontspanning, met bezinning en inspiratie en vooral met 
ontmoeten, waar we allen zo’n behoefte aan hebben. 

Om alvast in uw agenda te zetten!

Regionale Buitendag op Buitengoed Fredeshiem, zondag 15 mei
Thema: Thuis op aarde

Deze tweede Buiten dag wordt georganiseerd door GDS, FDS en 
Ring Zwolle . Wij hopen deze dag door te brengen deels in de open 
lucht en deels binnen op locatie.
Het thema voor deze dag is Thuis op aarde, ook het ADS jaarthema 
van 2020-2021. De aarde is niet alleen de plek waar we wonen, maar 
ook de plek waarvoor wij met elkaar verantwoordelijkheid dragen. 
Nooit eerder werd dit ons zo duidelijk gemaakt als in deze afgelo-
pen twee jaar. Het is ons aller verantwoordelijkheid om gelukkig 
te kunnen zijn. Door geluk te scheppen voor anderen en onszelf 
kleuren wij de wereld mooi. Deze dag is ervoor bedoeld om elkaar 
daarin te bemoedigen. 
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Voor wie is deze dag bedoeld?
Deze dag is voor bedoeld voor iedereen, van de jonge spring-in-het-
veld tot rollator-gedreven senioren. Voor een ieder die geïnteres-
seerd is en zich betrokken voelt bij een geloofsgemeenschap. Het 
gaat om samen gemeente-zijn, waaraan iedereen kan meedoen. 
We hebben elkaar immers broodnodig voor onze verhalen, voor 
onze verlangens en onze hoop op toekomst!

Wat is de inhoud van deze dag?
De dag begint met een warm welkom en een korte viering. Daarna 
aansluitend zijn er diverse workshops voor denkers, doeners, dro-
mers, praters, wandelaars en creatieveling. Er is ook een speciaal 
programma voor de middenleeftijders, jeugd en kinderen. Er is een 
workshop voor mensen die het leuk vinden zich onder te dompelen 
in allerlei inspiratiemomenten, bijzondere gesprekken en ontmoe-
tingen, of om te genieten van lekker bijpraten of juist de stilte en 
de rust te zoeken om je op te laden. Kortom voor elk wat wils en 
het kan allemaal. Met jullie komst wordt het vast en zeker een 
prachtige dag!

Wat zijn de kosten?
Zoals aan de meeste uitjes zijn ook aan deze Noordelijke Buitendag 
kosten verbonden. Ring Zwolle, GDS en FDS dragen voor een groot 
deel bij in de onkosten van deze dag. Van de deelnemers vragen wij 
een eigen bijdrage van € 15,- per persoon. Voor de kinderen is de 
bijdrage € 5,-. 

Opgeven vóór 15 april a.s. bij de Friese Doopsgezinde Sociëteit 
onder vermelding van je naam en gemeente: e-mail: frieslandfds@
gmail.com. Vervolgens maak je het geld over op rek.nr. NL 20 
RABO 0146 4583 46 van de Friese Doopsgezinde Sociëteit.

N.B. 
Voor ieder die het leuk vindt om elkaar een dag eerder te ontmoe-
ten is er de mogelijkheid om in de buurt van Fredeshiem een nacht-
je te kamperen op Camping de Wielewaal, Bultweg12, De Bult. 
Er zijn ongeveer 20 plekken beschikbaar op een gereserveerd veld. 
De Kosten: campers en caravans: € 22,50, tenten € 18,00. 
Reserveer vervolgens zelf je plek ook vóór 15 april a.s. 

Met hartelijke groet, FDS, GDS en Ring Zwolle 
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Het Vermaningspad
Fietsen langs Doopsgezinde kerken op 26 mei 2022 

Traditioneel wordt jaarlijks door één of meer Doopgezinde ge-
meenten op Hemelvaartsdag het zogenaamde Vermaningspad ge-
organiseerd. In 2020 zou de Ring Zwolle dit doen. Door de pande-
mie ging dit (ook in 2021) niet door. Dit jaar wagen we een nieuwe 
poging en wel donderdag 26 mei as. 

De route begint in Blokzijl bij de DG kerk ‘Het Lam’. Jullie worden 
daar ontvangen met een kop koffie met Blokzijler brok. In de DG 
kerk in Giethoorn kan de zelfmeegebrachte lunch opgegeten wor-
den onder het genot van een kop soep. Vervolgens door naar de 
DG kerk in Steenwijk voor een kop thee of koffie. Het laatste deel 
van de route vanaf Steenwijk voert door de Weerrriben langs het 
gehucht Nederland en weer terug naar Blokzijl. De dag wordt tradi-
tioneel afgesloten met een vesper in de DG kerk “Het Lam’.

Er is zowel een aantrekkelijke fietsroute als ook een autoroute 
door de “kop van Overijssel” uitgezet. Routes die voeren door de 
unieke Nationale Parken “De Wieden” en “De Weerribben” met af-
wisselende landschappen en langs pittoreske historische plaatsen.

De deelnemers kunnen tussen 09.00 uur en 10.00 uur starten vanaf 
de parkeerplaats aan de Kanaalweg 3 net buiten Blokzijl. Mocht je 
de aanmelding vergeten zijn, kan dit ook nog op de parkeerplaats. 
De kosten voor deelname bedragen € 10,-- p.p., De betalingen 
graag contant in de partytent op de parkeerplaats. 

Hierbij ontvang je naast routebeschrijving een button. Met de but-
ton op kun je in de genoemde kerken koffie, thee en soep krijgen. 
Ook kun je als fietser met de button op zonder kosten het veer-
pontje Jonen gebruiken. 

In verband met de organisatie graag aanmelding voor 1 mei bij  
info@dg-ringzwolle.nl Ter informatie: De lengte van de fietsroute is 
ca. 50 km.
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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

• 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
Zoek de zin van het leven niet in het streven naar geluk, 

maar wordt gelukkig door een ander te helpen. 
Dat is de essentie van het christendom: barmhartigheid.

Dirk de Waechter
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Collectes/Bloemen

Datum Collecte Bloemen
13 februari € 97,20 fam. Meester
20 februari €59,40 zr. Jelna Bosma

Inhoud 
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Blijf geloven in de toekomst, ook al doet het nu zo’n pijn.
Blijf geloven in de mensen, die jou helpers kunnen zijn.

Blijf geloven in het leven, in je denken en je doen.
Blijf geloven in de lente, na de winter wordt het groen.

Blijf geloven in jezelf, in je zwakheid, in je kracht.
Blijf geloven in de ander, die jou steunt uit alle macht.

Blijf geloven in het wonder, dat je meer kunt dan je denkt
Blijf geloven in de liefde, die jou stille krachten schenkt.

Ronald Kroon



Preekdiensten van vrijdag 4 maart t/m 27 maart 2022
Let op! De diensten beginnen in 2022 als proef om 10.00 uur ’s morgens, 
tenzij anders vermeld. Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud.

vrijdag 4 maart ds. T. van der Linden
Oecumenische vesper met gesprek na
19.00 uur organist G.J. Elsinga

zondag 6 maart ds. W.I. Beuker
10.00 uur organist G.J. Elsinga

zondag 13 maart zr. G. Bies
10.00 uur organist G.J. Elsinga

20 maart ds. C. Visser
10.00 uur organist Bauke Dijkstra

27 maart br. G. Rinsma. ‘It âlderbêste dan mar’
15.00 uur Een muzikaal programma

3 april ds. W.I. Beuker 
10.00 uur  organist G.J. Elsinga

10 april, Palmpasen ds. G. Meijer
10.00 uur organist G.J. Elsinga

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

Het volgende nummer verschijnt in week 13 van 2022. 
Kopij inleveren voor woensdag 23 maart 2022.

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


