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Van de redactie

‘Ingepakt als een geschenk 
wacht het nieuwe jaar op ontplooiing, 

ontrolt zich dag voor dag een nieuw leven. God zij dank’. 
Heleen Pasma

‘Als de dagen de dagen lengen, gaan de nachten strengen’, dit ge-
zegde klopt in veel gevallen. Na de kortste dag worden meestal de 
koudste winterdagen gemeten. ... Misschien kan er in de maanden 
januari en februari nog op ijs worden geschaatst! Van de 15 gereden 
elfstedentochten zijn de meeste - 8 in getal - gehouden in februari. 
Maar de dagen worden ook lichter, de zon schijnt langer en de lucht 
wordt meestal droger. Ook komen in deze maanden de eerste voor-
jaarsbloemen voorzichtig boven de grond.

Een oude legende over het ontstaan van het sneeuwklokje luidt als 
volgt: Toen een engel in de tuin van Eden, na de zondeval van Eva, 
verscheen, ademde de engel op de gevallen sneeuwvlokken. Toen 
de engel verdwenen was verschenen Sneeuwklokjes op die plekken, 
waar hij gestaan had.

We staan wel voor een nieuw jaar! En wat dit nieuwe jaar brengt, dat 
weten we niet. Maar gezien alle goede wensen van heel veel mensen 
moet het wel een goed jaar worden! Gezondheid en vrijheid werden 
in de huidige omstandigheden heel vaak toegewenst. Maar ook hoop, 
liefde, vertrouwen, aandacht, vriendschap…

De Nieuwe Pastorale wil graag een communicatieblad zijn voor alle 
mensen van onze doperse gemeenschap. Doet u ook mee? U kunt 
meedoen door kopij in te leveren. Een herinnering, een bijzonder 
voorval, een gedicht, een kort verhaaltje, een mooie spreuk, herinne-
ring aan een bijzondere viering, een gedachte...

In 2022 zijn de inleverdata voor kopij als volgt:
Nummers Kopij inleveren Verschijnt
maart 23 februari week 9
april 23 maart week 13
mei / juni 27 april week 18
juli / augustus 22 juni week 26
september / Oktober  31 augustus week 36
november 26 oktober week 44
december 23 november week 48
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De wijzen en de ster

Op 6 januari is het ‘drie koningen’. Eigenlijk 
waren het geen koningen en eigenlijk is de 
naam ‘Epifanie’ voor deze dag passender: 
‘verschijning’ betekent dat: Gods verschijning 
in Lichtglans. Het is het grote feest dat de 
Oosters Orthodoxe Kerk viert: God wijst d.m.v. 
een ster op zijn vleesgeworden woord in Jezus. 
Het is de betekenis van de incarnatie: de vlees/
menswording van God in Jezus. Wat wij in het 
westen met Kerst vieren krijgt betekenis met 
Epifanie. Het licht van de liefde is in de duistere 
wereld doorgebroken en verlicht de duisternis, het brengt aan het 
licht wat angstig verdrongen zit in een donker hoekje, én wat het 
daglicht niet veelt komt aan het licht. 
Het is Gods licht dat de weg wijst naar Gods alles overstijgende 
Liefde gewoon in ons midden. De wijzen zochten dat en vonden 
het. Fedde Schurer schrijft het - in oude spelling - zo:

De wizen en de stjerre   Fedde Schurer
Ynlik dreaun ha w’ús op wei bijown 
spot noch twivel koe ús dream fordjerre
dwazen sykje ’t fuotspoar oer de groun
wizen reizgje better op in stjerre.

En sa kamen wy yn Isrel oan
nei in tocht troch ûnbikende oarden
mar dêr wie gjin feest noch flachfertoan
om de jonge kening fan de Joaden.

Skriftgelearden, wis, bidaerd en griis
tochten, it soe wol yn Bethlim wêze
mar op meigean stelden hja gjin priis
hwant hja moasten earst noch hiel what lêze.

En Heroades op syn hege troan
mei syn hôf en prinselike sibben
taestte eangstich nei syn keningskroan
en hy kriich de deaskrik fan syn libben.
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By in stâl joech ús de stjerre it sein
‘dy ’t jim sykje, sjoch, jim fine ‘m hjirre’ 
stil ha wy by ’t bern ús jeften lein
earjend him mei weireek, goud en mirre.

Lâns in oare wei bin wy fordwûn
sa ús ingels yn in dream forklearren –
dwazen sykje ’t fuotspoar oer de groun
wizen reizgje op dreamen en op stjerren.   

De ster wijst niet op de rijke Romeins-Joodse marionetten-koning 
Herodes, maar op een vlagvertoonvrije koning voor alle mensen. 
De ster wijst op een koning die met liefde en respect mensen 
verbindt, die weet wat armoede en lijden is; een koning die mee 
gaat en op weg helpt met het oog omhoog op God en mensen en 
het vergezicht van Gods Vrederijk gericht. Dat vergezicht reikt veel 
verder dan kortzichtig naar de grond en de korte termijn te kijken. 
Alleen echte wijzen blijven niet arrogant verheven, maar weten te 
knielen voor een klein kwetsbaar mensenkind. Alleen echte wijzen 
herkennen Gods alomvattende liefde in een eenvoudig kind en 
leggen hun schatten voor Hem neer, en bevrijd van letterlijke en 
figuurlijke lasten keren zij weer. Mogen ook wij dit nieuwe jaar die 
wijsheid vinden en Gods ruimhartige liefde voor alle leven omar-
men en elkaar en de wereld ermee verlichten en verbinden! 

Geen vertaling, maar gewoon nog een gedicht over de wijzen…

De weg der wijzen
Als je de weg der wijzen gaat
dan zal een ster niet langer
alleen een hemellichaam zijn
maar ook een licht, een richting
een vriend en tochtgenoot.

Als je de weg der wijzen gaat
dan zal je niet zozeer op weg gaan
om te feesten
maar overal zoeken en vragen:
waar is het kind,
waar is het wonder in het leven?
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Als je de weg der wijzen gaat
dan zal je eenvoud je vertellen
wat grootheid steeds verzwijgt,
dan zal je gaan aanbidden
en geven wat je hebt.

Als je de weg der wijsheid gaat 
dan heb je ook Herodes door
en iedereen die slechts zichzelve zoekt
dan ga je langs een andere weg
het leven en de toekomst in. 

Frans Weerts

Een liefdevol en goed Nieuw Jaar gewenst!

zr. Wiske Beuker

‘In lyk man is in ryk man’.
Een verhaal uit het dagblad Trouw van 1 mei 2020. Een bijzonder 
verhaal dat je in diverse boeken terug kunt vinden.
Het verhaal is toegestuurd door H.C. de Haan, hij vond het verhaal 
bij het opruimen van zijn knipselvoorraad. Misschien volgen er wel 
meer inzendingen!
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Van de kerkenraad

Broeders en zusters,
Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar. De olie-
bollenpan is net opgeruimd als ik dit schrijf. 
Wat een jaar hebben we achter de rug. Maar belangrijker:  
wat brengt het nieuwe jaar ons. Zal de pandemie eindelijk een  
‘gewone griepgolf’ worden en krijgen we allen onze vrijheid terug? 
Half december moest de kerkenraad helaas besluiten om de  
fysieke diensten weer op te schorten. Hopelijk brengt de pers-
conferentie in januari goed nieuws, zijn we geboosterd en is het  
in de ziekenhuizen behapbaar. Kunnen degenen die zorg nodig 
hebben dat ook krijgen. We houden moed en komen natuurlijk bij  
u op de lijn als er ontwikkelingen zijn. 
12 januari hebben een we kerkenraadsvergadering gepland (of ge-
houden inmiddels). Wellicht kunnen we elkaar digitaal ontmoeten 
met zr. Hilde de Jong-Velsma als nieuw lid en zr. Lineke Ammerlaan 
als scheidend lid. We zijn dankbaar voor al het werk wat Lineke in al 
die jaren dat ze lid was van de kerkenraad heeft verricht. En dank-
baar dat Hilde haar wil opvolgen. Als het mogelijk is dan vindt de 
wisseling van de kerkenraadsleden op 23 januari plaats. We houden 
hoop!

Pas goed op uzelf en op elkaar en tot gauw.

Ellen Eghuizen
 

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, 
maar sociale cohesie is dat ook. 

Als aantoonbaar desinformatie wordt verspreid 
om daarmee mensen aan te zetten tot onacceptabel gedrag, 

dan mag daar best wat tegen gedaan worden.
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Bericht van de diaconie

GELUKKIG NIEUWJAAR !
De diaconessen wensen dat een ieder van ons de energie, 

de moed en het vertrouwen heeft, 
om de dingen die op ons pad komen 

met liefde aan te gaan.
 
Helaas heeft Regien Dols haar diaconessen werk neergelegd. Zij 
voelt zich niet goed genoeg om haar werk voort te zetten. Wij 
hopen dat ze zich gauw weer wat beter voelt en wensen haar veel 
sterkte en goede gezondheid toe. Regien, veel liefs en de harte-
lijke groeten, van de dames diaconessen. De contact-adressen van 
Regien zijn onderling verdeeld.

Hierbij ook een kleine gedicht van Fincho:

De manier van kijken.
 
De ene dag lijkt het leven mooier dan de andere dag.
Toch komt dat alleen door jouw manier van kijken.
Het leven is niet veranderd, het ligt er nog steeds als altijd.
Door de soort van blik die jij werpt, 
kan het veranderen in een seconde.
Kan het een saaie beleving zijn, of een doorzicht op iets liefelijks.
 
Mien Sietsema, voorzitter diaconessen

Gedachte
‘Goedheid is sterker dan slechtheid, 

liefde is sterker dan haat, 
licht is sterker dan duister, 
leven is sterker dan dood. 

Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad’.
Desmond Tutu
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Uitzicht op het gras

Ied’re ochtend, wintertijd
krijgen vogels hun ontbijt;
stukjes korst en hompjes brood
worden op het gras gelegd.
Zwenkend zwaaiend om hun as
duiken ze dan op het gras.

Ied’re ochtend, zelfde tijd
is er die verbeten strijd.
Eén musje voert een schrikbewind
omdat hij brood zo lekker vindt.

Even voor het zover is
-Ga maar zitten voor het venster-
zitten musjes eerste klas
met het uitzicht op het gras’
ze wachten tot die ene klaar is,
beginnen als er geen gevaar is.

Net als mensen: steeds vooraan
in de strijd om het bestaan.

Ook wij genieten iedere ochtend van de vele vogeltjes in de tuin.
Er zijn dan ±40 mussen, veel kool- en pimpelmezen. Een roodborst-
je, vinkje, merels, spreeuw, eksters, duiven, Vlaamse gaaien, grote 
bonte specht. Ook komt er wel eens een kauw, maar die wordt 
direct weggejaagd door Jacob. Wat is het iedere dag genieten van 
de natuur.

Lineke Ammerlaan
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Psalm 90

Helaas ging vanwege de lock-down de vesper door Lineke Ammer-
laan op oudjaarsdag niet door. De prachtige liturgie van haar is ons 
door de kerkenraad toegestuurd met daarin ook psalm 90, die veel 
bij oud en nieuw wordt voorgelezen en/of gezongen. De psalm 
wordt ook wel de Oudejaars-psalm genoemd, het gaat over het 
heden, verleden en toekomst.

Psalm 90, in een herdicht van Ida G.M. Gerhardt

Laat de mens zich niets verbeelden!
Een gebed van Mozes, de man Gods.

1. Heer, de toevlucht voor ons
 waart gij, geslacht na geslacht.
2. Eer de bergen waren geboren 
 voldragen aarde en wereld,
 ja, van eeuwig tot eeuwig,
 zijt gij God, die gij zijt.
3.  De mens doet gij weer worden tot stof;
 gij spreekt :‘wordt weder stof, mensenkinderen!’
4.  Duizend jaren zijn in úw ogen
 als de dag van gisteren - voorbij!
 een wake gelijk in de nacht:
5.  gij wist ze uit, sluimer geworden.
 -Zo des morgens het gras, dat gaat groeien:
6.  in de morgen groent het en gaat groeien,
 ’s avonds is het verschrompeld, verdord.

7.  Zo vergaan wij onder uw toorn,
 worden wij door uw gramschap vernietigd;
8.  gij stelt vóór u wat wij bedreven:
 wat wij hadden willen verbergen,
 het komt in het licht van uw aanschijn.
9.  Zo neigen al onze dagen
 ten einde onder uw gramschap,
 wij leven onze jaren - een zucht
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10.  De dagen van onze jaren
 omvatten zeventig jaren,
 voor de krachtigsten tachtig jaren;
 hun trots werd moeite en leed:
 hoe snel voorbij zijn wij - een wiekslag!,
11.  Wie kent de kracht van uw toorn,
  uw verbolgenheid, zózeer te duchten?
12.  Leer ons zó onze dagen tellen,
 dat ons wijsheid des harten gewordt.

13.  Keer, Heer tot ons weder: Hoelang nog?
 Erbarm u over uw knechten,
14.  maak ons morgenlijk rijk met uw goedheid,
 dat wij jubelend vieren onze vreugde
 telken dage dat wij mogen zijn 
15.  Schenk ons blijdschap , zovele dagen
 als de dagen dat gij ons leed deed lijden;
 jarenlang was onheil ons uitzicht.
16.  Zichtbaar zij aan uw knechten uw werk,
 zij over hun kinderen uw luister.

17.  Moge zó de goedgunstigheid zijn
 van de Heer onze God over ons:
 geef gij het werk onzer handen bestand,
 ja bestendig het werk onzer handen

Als we het over inspiratie hebben, 
spreken we letterlijk van ademhalen. 

Door bv. te lopen wordt onze ademhaling 
ritmisch en regelmatig. 

Als onze adem rustig wordt en zich verdiept, 
gebeurt dat ook met onze gedachten.
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UBUNTU en NOBUNTU?

Wie wel eens naar een uitzending, of een herhaling, kijkt van De 
Verwondering heeft misschien ook het gesprek gehoord met An-
nette Nobuntu Mul op zondagmorgen 19 december 2021. Zij kreeg 
-heel bijzonder- de eretitel ‘nobuntu’ uitgereikt in Zuid-Afrika en 
het betekent medemenselijkheid. Ze sprak ook over ‘ubuntu’ en 
hanteert daarbij de definitie ‘ik ben, omdat wij zijn’. En daarmee 
bedoelt ze dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Een Afri-
kaans gezegde luidt dan ook: ‘Wijzen bouwen bruggen en dwazen 
bouwen muren’.
Er is ook een boek over Ubuntu verschenen in Nederland: ‘De les-
sen van Ubuntu’ de Afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven. 
Het is geschreven door Mungi Ngomane, de kleindochter van aarts-
bisschop Desmond Tutu.

Vlak na deze uitzending is op 2e kerstdag deze bijzondere aartsbis-
schop van Zuid-Afrika overleden. Hij was een man van vrede, maar 
geen pacifist. Hij was tegen de Apartheid, maar vooral vóór een 
regenboognatie, waarin de vele volken van Zuid-Afrika in harmo-
nie zouden leven. De president van Zuid-Afrika noemde Desmond 
Tutu een kruisridder in de strijd voor vrijheid, vrede, gerechtigheid 
en gelijkheid, als mens was hij nederig en dapper. Tutu was ervan 
overtuigd dat het Recht uiteindelijk zal zegevieren en bracht de les-
sen van Ubuntu daadwerkelijk in praktijk. 
In 1984 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede.

Aartsbisschop Desmond Tutu schreef het voorwoord in het boek 
‘De lessen van Ubuntu’, dat geschreven is door zijn kleindochter en 
hij eindigt dit voorwoord met de woorden: ‘Ik geloof dat het boek 
je ogen, gedachten en hart zal openen voor een manier van leven 
die de wereld tot een betere en zorgzame plek maakt’.

In het boek ‘De lessen van Ubuntu’; zijn 14 lessen opgenomen, elk 
hoofdstuk begint met een Afrikaanse spreuk of citaten van beken-
de vredelievende mensen:

Les 1: Zie jezelf in de ander. ‘Sawubona!’. 
Een Zuid Afrikaanse groet die ‘Ik zie je’ betekent.
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Les 2: Samen staan we sterk. 
Als je snel wilt reizen, reis alleen. Als je ver wilt gaan, reis dan samen. 
En: Stokken die samengebonden zijn in een bundel, zijn onbreekbaar.

Les 3: Verplaats je in een ander. 
Als jij een simpel foefje kunt leren, Scout, zul je later met allerlei soor-
ten mensen heel wat beter kunnen opschieten. Je kunt nooit echt he-
lemaal iemand begrijpen tot je de situatie ook vanuit zijn standpunt 
kunt bekijken, in zijn huis kruipt en je verplaatst in zijn gevoelens.

Les 4: Kies voor een breder perspectief.
Als je het einde wilt weten, kijk dan naar het begin. 
En: Als de muziek verandert, verandert de dans ook.

Les 5: Wees waardig en heb respect voor jezelf en de ander.
Als je de mensen mensenrechten ontzegt, trek je hun menselijkheid 
in twijfel. (Nelson Mandela) En : Genezing houdt in dat onze waardig-
heid is hersteld en we in staat zijn om verder te gaan in ons leven. 
(Aartsbisschop Desmond Tutu)

Les 6: Zie het goede in iedereen.
Ik geloof dat iedereen een heilige is totdat het tegendeel is bewezen 
(Aartsbisschop Desmond Tutu) En: Mensen zijn het resultaat van de 
maatschappij waarin ze leven. Je moedigt de mensen aan door het 
goede in hen te zien. (Nelson Mandela)

Les 7: Verkies hoop boven optimisme.
We moeten eindige teleurstellingen accepteren, maar nooit de onein-
dige hoop verliezen. (Maarten Luther King)

Les 8: Ga op zoek naar manieren om contact te maken.
Vogels zingen niet omdat ze de antwoorden hebben, maar omdat ze 
de liedjes kennen. 

Les 9: De kracht van vergeving.
Zwakke mensen kunnen nooit iemand vergeven, Vergeven is een ken-
merk van sterke mensen. (Mahatma Gandhi)

Les 10: Sta open voor diversiteit.
Kennis is als een apenbroodboom. Niemand kan zijn armen er hele-
maal omheen slaan.
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Les 11: Erken de realiteit (hoe pijnlijk die ook is)
Ubunta is geen bijbels, maar een oud-Afrikaans concept. Toch komt 
de basis allemaal neer op het volgende: mensen zijn geschapen om 
samen te zijn, en wat ons uiteendrijft is hebzucht, machtswelluste-
ling en buitensluiting. Maar dat zijn de uitzonderingsgevallen. (Allan 
Boesak)

Les 12: Vind humor in onze menselijkheid.
Lachen doet het hart goed.

Les 13: Waarom kleine dingen voor een groot verschil zorgen.
Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, heb je nog 
nooit de nacht met een mug doorgebracht.

Les 14: Leer te luisteren opdat je kunt horen.
Veel stilte maakt een hoop herrie. En : Oren die niet luisteren, verge-
zellen het hoofd als het wordt afgehakt.

Bovenstaande is een kleine indruk van de inhoud van een bijzonder 
boek over de filosofie van Zuid Afrika.

Sietske Ypenga
PS Ik heb het boek in mijn bezit, mensen mogen het van mij lenen.

Collectes/Bloemen

Datum Collecte Bloemen
28 november € 66,40 br. D. Visser
5 december €48,15 fam. Ypenga/v.d. Schaaf
12 december € 79,15 fam. Meester
19 december € 40,70 zr. H. de Jong

Verjaardagen

4 februari 24 februari
Zr. G.M. de Vries-Aukema, 87 jaar  Zr. M. Burger, 83 jaar
Midlumerlaan 53a/813 Pr. Irenestraat 36
8861 JN Harlingen 8862 TK Harlingen
Tel: 0517-859 138 Tel: 0517-415 845
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14 februari 2022 Valentijnsdag / Vriendendag

Valentijnsdag is een dag waarop geliefden en vrienden elkaar extra 
aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten... 
14 februari is tevens de naamdag van de Heilige Valentius (Sint 
Valentijn), uitgeroepen door Paus Gelasius I in 496. In Engeland 
en de Verenigde Staten kent Valentijnsdag een traditie van enkele 
eeuwen.

In Finland vieren ze Valentijnsdag met vrienden. Het heet daarom 
Vriendendag en geen Valentijnsdag. En ook vrienden kunnen elkaar 
prima kaartjes en/of cadeautjes geven en kaartjes sturen! 
Zullen we dat ook hier invoeren? Ja? Stuur dan eens een kaartje aan 
iemand, die je wat extra aandacht wilt geven: een vriendenkaartje!

‘Kijken’
Kijk naar de mens
en zie het wonder in hem.
Zie je het niet
kijk dan nog eens
en nog eens
en nog eens
en als je goed kijkt
kun je het wonder zien in hem.
Het beweegt
het spreekt
het kijkt
het luistert
het lacht
en het raakt je aan
en het zegt iets van liefde.
Zoiets groots als een mens
moet voorbestemd zijn
voor iets dat van een andere, hogere orde is
dan het leven op aarde.
Kijk naar de mens
en zie een wonder.

Toon Hermans
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Midweek in Fredeshiem van 18 t/m 22 april 2022
Georganiseerd door de FDS, GDS en Ring Zwolle

Geachte zuster, broeder,
Van 18-22 april wordt er een (vakantie)midweek georganiseerd 
voor met name de ouderen in onze doopsgezinde gemeenten. 
Mensen uit doopsgezinde gemeenten in Noord Nederland, oftewel 
het FDS –en GDS-gebied en de ring Zwolle. Het thema van de mid-
week luidt: ´Vrijheid´. Naast alle ontspanning gaan we gedurende 
de midweek in op wat vrijheid voor ons betekent.

De midweek begint maandagmiddag 18 april en op vrijdagochtend 
22 april worden de koffers weer gepakt. We zijn momenteel druk 
bezig om een gevarieerd en ontspannen programma samen te stel-
len. Zodra dit bekend is, sturen we u dit toe, samen met de beves-
tiging van opgave. De leiding van deze midweek is in handen van 
Annie en Fokke Rekker-Van der Werff.

De kosten voor de midweek zijn: € 475,- voor een éénpersoonska-
mer en € 425,- voor een tweepersoonskamer (per persoon).
Het juiste bedrag kunt u tegelijk met uw opgave overmaken naar: 
IBAN NL20 RABO 01 46 45 83 46 t.n.v. Penningmeester FDS; o.v.v. 
‘Fredeshiem midweek 2022’.

N.B.
Mocht de kosten van deze midweek voor u een bezwaar zijn om deel 
te nemen, wilt u zich dan in verbinding stellen met Annie Rekker-Van 
der Werff, tel. 06 22 05 28 06. U kunt ook contact met haar opnemen 
als er vragen zijn op het gebied van eventueel ‘meenemen van zorg-
verlening’ op het vakantieadres.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Annie Rekker-Van der Werff
Mejontsmastraat 38, 9285 RE Buitenpost
tel. 06 22 05 28 06
email: ahrekker@hotmail.com.

Belangrijk: Aanmelden moet vóór 20 februari 2022 plaatsvinden.
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Bericht van Present

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein,

Je hoeft ze niet te zoeken, 
je kunt ze ook zijn.

Wat een jaar: ons vijf-jarig bestaan, Corona, 1,5 meter, mondkapjes 
en lock down. Gelukkig zijn we steeds Present geweest en er zijn 
zoveel lichtpuntjes! Superleuke tieners en jongeren die zich ingezet 
hebben via Jong Present. De pilot Sociaal tuinieren in de Waadhoe-
ke. Ontwikkelingen bij Samen ouder worden; zwaaistenen, vloggen. 
Vrijwilligers die nog steeds willen en kunnen helpen. De flexgroep, 
die groeiende is. Dankzij hen zijn er heel veel projecten ‘gewoon’ 
uitgevoerd! Mooie samenwerking met organisaties, scholen en be-
drijven. Het bezoek van onze nieuwe burgemeester Ina Sjerps. 
De kerstengelen en de kerstpakkettenactie! Ontroerende reacties 
van diverse mensen op de attenties van de kerstengelen. Zoveel 
mooie ontmoetingen. Wat zijn we trots op onze mooie organisatie.
We hopen jou/jullie ook weer in 2022 te ontmoeten en te inspireren! 

Want zonder vrijwilligers is er geen Present Noordwest Friesland! 
Daarom zijn we bijzonder dankbaar voor alle mensen die het 
afgelopen jaar weer Present zijn geweest. Onze vaste vrijwilligers 
hebben een goodiebag ontvangen in december in het kader van 
vrijwilligersdag. Bedankt vrijwilligers, flexgroep Harlingen, flex-
groep Waadhoeke en stagiaires Jong Present! Verder bedanken we 
alle kerken, bedrijven, maatschappelijke organisaties, sponsoren en 
subsidieverleners die het werk van Present mogelijk hebben ge-
maakt het afgelopen jaar. Dankzij jullie kunnen wij Present zijn voor 
mensen zonder netwerk, geld en goede gezondheid! 

Stichting Present Noordwest Friesland, Coördinator Anja Schilder.
Zuiderhaven 75, 8861CM Harlingen, kantoordagen maandag en 
woensdag. 06-57645837. 
info@presentnwf.nl / www.presentnoordwestfriesland.nl.
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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:
Behandel iedereen beleefd en vriendelijk, 

niet omdat zij aardig zijn, maar omdat jíj dat bent.
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Hoop
Hoop is dat wezen met veertjes
dat neerstrijkt in de ziel.
En wijsjes zonder woorden zingt
en nooit valt zij eens stil.

Hoe hard de wind ook waaien zal,
hoe hevig ook de storm,
zij die zovelen warmte biedt
dat houdt ze zeker vol.



Preekdiensten van 16 januari t/m 13 maart 2022
Let op! De diensten beginnen in 2022 als proef om 10.00 uur ’s morgens. 
Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud i.v.m. de lock-down.

zondag 16 januari, geen dienst in de vermaning
We bidden om ‘Licht’ in een oecumenische dienst in de Grote Kerk  
te Harlingen. Pastores Tineke Kingma een Ulbe Tjallinghi zullen de dienst 
leiden en het orgel wordt bespeeld door Gerrit de Vries.

zondag 23 januari, World Fellowship day ds. W.I. Beuker
10.00 uur  organist G.J. Elsinga 

zondag 30 januari, Friese dienst zr. T. Bergsma-Overdiep
10.00 uur  organist B. Dijkstra

zondag 6 februari  zr. A. Bruin
10.00 uur  organist B. Dijkstra

zondag 13 februari  liturgiegroep
10.00 uur  organist G.J. Elsinga

zondag 20 februari  ds. C. Visser
10.00 uur  organist G.J. Elsinga

zondag 27 februari  ds. W.I. Beuker
10.00 uur  organist S. Akkerman

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

Inleveren kopij
Kopij voor het maart 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 9 van 2022. 
Kopij inleveren voor woensdag 23 februari 2022.

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


