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Van de redactie
Na regen komt zonneschijn. Dat was de afgelopen periode vaak
letterlijk zo in het weer. Na een hele hete periode, kwam de regen
met bakken uit de lucht vallen. Maar daarna begint de zon dan ook
altijd weer te schijnen.
In onze samenleving lijkt dat nu ook weer wat te gebeuren. Zo
langzamerhand lopen de besmettingen door het coronavirus
steeds meer terug, en daardoor kan en mag er steeds weer wat
meer. Zo ook in de kerk. De kerkenraad had aanvankelijk gehoopt
met Pinksteren weer samen te kunnen komen, dit kon helaas nog
niet doorgaan. Namens de kerkenraad heeft iedereen een mooie
kaart als Pinkstergroet gekregen.
Er werd een nieuwe stip gezet en het lijkt er nu op dat die wel
gehaald zal worden. Als een flinke zonnestraal na al die donkere
wolken vol regen. Dan mogen we elkaar weer begroeten en ontmoeten. We kijken er naar uit.
Helaas hadden we ook regen in de vorm van tranen de afgelopen periode. Op 5 juni jl. is Tineke Eenling op weg gegaan naar de
‘Nieuwe Hemel’, zoals dat zo mooi op de rouwkaart stond.
Op 10 juni hebben we afscheid van haar kunnen nemen tijdens een
mooie en ontroerende dienst in Marsum of via de livestream. In dit
nummer van De Nieuwe Pastorale leest u er meer over.
We denken terug aan Tineke als een bijzondere vrouw en een toegewijd en actief redactielid van de Nieuwe Pastorale.
We wensen Sjoerd veel sterkte toe in de komende periode.
De redactie
Dankbetuiging
Broeders en zusters van onze en andere Doopsgezinde
Gemeenten, ik wil jullie bedanken voor het vele medeleven
tijdens Tineke’s ziekte, en ook voor de vele reacties na haar
overlijden. Ik voel me hierdoor gesteund!
Hartelijke groet, Sjoerd de Jong
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Omdenken naar een Nieuw Doopsgezind Peil
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Nu ik dit schrijf nog niet, maar als u dit leest
is het bijna 4 juli , onze eerste echte dienst
en ontmoeting, als de stip op de horizon.
Hoe zal het geweest zijn? Is het fijn elkaar
na zo’n lange periode weer echt te zien en
samen te zingen en te bidden en te vieren
in het licht van God en in de ruimte van
onze manier van geloven? Want daar gaat
gemeente zijn toch om. Helaas missen we
een paar zeer markante gemeenteleden,
Fred en Wietie en Tineke en hun geweldige
inbreng in onze gemeente. Eigenlijk kun je
helemaal niet voorbij een stip op de horizon, die blijft altijd voor je
uitschuiven. Dus laten we “omdenken” en dat is een pracht term
voor anders denken, buiten de gebaande wegen ons gemeente zijn
eens van een hele andere kant bekijken.
Mij doet “omdenken” ook denken aan het Friese “omtinken” en dat
betekent: denken om, dus je bekommeren om en aandacht hebben
voor iets of iemand: een goed ding om niet weer in het oude normaal verzeild te raken, dat zoveel verdeeldheid en ongelijkheid in de
samenleving heeft veroorzaakt. Misschien kan het jaarthema voor
het komende seizoen ons helpen omdenken: “Nieuw Doopsgezind
Peil”, dat is “geïnspireerd door de titel van het document van Henk
Stenvers over de toekomst van de Nederlandse doopsgezinden,
Lopen op het water.
“Het is aan ons om dat Nieuw Doopsgezind Peil vast te stellen, met
een gezamenlijke ontdekkingsreis in het seizoen 2021-2022, als navigatiesysteem voor de jaren die daarna komen” schreef de ADS.
Misschien kunnen we als nieuwe stip op de horizon het Nieuw
Doopsgezind Peil zetten, te bepalen door ons gezamenlijk omdenken over ons Doopsgezind (gemeente) zijn in de samenleving, met
de mens als maat. Want je kunt de hele wereld wel willen verbeteren, maar dat is een klus van de lange adem en je gaat ten onder
aan te veel hooi op je vork, want de hele wereld is te groot en te
verknipt voor ons kleine mensjes. We hebben niet het overzicht,
maar stapje voor stapje, te beginnen bij jezelf, lukt het wel, want we

hebben wel inzicht in wat een mens beweegt, bezielt. Een troostende en bemoedigende Talmoedische uitspraak is: wie één mens
redt, redt de hele wereld. Dat deed me denken aan het verhaal dat
Cor Nijkamp in een videoviering vertelde:

Het dochtertje van de wetenschapper

Een beroemd wetenschapper zat op zijn studeerkamer te werken
aan een project om de wereld te verbeteren toen zijn dochtertje zijn
kamer binnenstapte. ‘Papa, ik wil spelen’ zei ze, maar haar vader antwoordde dat hij geen tijd had, want zo zei hij: ‘Ik wil de wereld beter
maken.’ Na wat zeuren leek het dochtertje toe te geven, maar ze veranderde haar tactiek. ‘Laat mij je dan helpen, dan ben je vlugger klaar
met de wereld te verbeteren.’ De wetenschapper was vertederd en
bedacht een oplossing. Hij pakte een tijdschrift met daarin een mooie
wereldkaart. Hij scheurde de bladzijde uit het tijdschrift, scheurde ze
vervolgens in een aantal grote stukken, husselde ze door elkaar en
gaf ze aan zijn dochtertje. ‘Alsjeblieft’ zei hij ‘…. breng jij déze wereld
maar weer helemaal in orde!’ De wetenschapper hoopte hierdoor voor
de rest van de dag van zijn dochtertje af te zijn, want ze was nog klein
en kende het beeld van de wereldkaart niet…. Het meisje verliet de
studeerkamer, ging naar de woonkamer en kwam na een kwartiertje
trots terug met de wereldkaart, netjes aan elkaar geplakt. ‘Klaar!’ riep
ze uit. ‘Hoe heb je dat gedaan?’ vroeg haar vader verbaasd. ‘Gemakkelijk’ zei het meisje. ‘Toen je de kaart uit het tijdschrift scheurde, zag ik
dat op de achterkant een mens stond. Toen ik de wereld niet in elkaar
kon puzzelen, heb ik alle stukjes omgedraaid en eerst de mens in orde
gebracht. Toen ik daarna het blad omdraaide, zag ik dat de wereld
ook in orde was…’
Da. Wiske Beuker
Spreuk:
De enige manier om geluk te verspreiden
is het met iemand te delen.
Ana Moreira Dias
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Van de Kerkenraad
Broeders en zusters,
De stip op de horizon is geen stip meer! Na vele maanden alleen
online luisteren en kijken naar livestreams en videovieringen is het
zover. We gaan elkaar weer ontmoeten op 4 juli aanstaande!
De kerkenraad was verheugd om dit besluit te kunnen nemen.
Nog mooier: bijna alle restricties vervallen als we 1,5 meter afstand
blijven houden. Dus dat doen we! We hopen er een mooie eerste
fysieke dienst van 2021 van te maken.
6

We hebben veel uit moeten stellen en omdat het tegen de vakanties loopt plannen we bijvoorbeeld de wisseling van de kerkenraad
(ja, dat hoort nog officieel) pas na de zomer. Ook zullen we dan
weer alle kinderen begroeten.
De gezamenlijke dienst met De Lytse Streek in augustus gaat niet
door. De dienstencommissie is druk bezig om het preekrooster vol
te krijgen maar lukt dat niet dan kan het zijn dat een enkele dienst
nog uitvalt. De kerkenraad was het er over eens dat we in ieder
geval hartstikke blij en dankbaar zijn met de bijeenkomsten die we
nu wel kunnen houden.
Verder weinig nieuws uit de kerkenraad omdat eigenlijk alles stil
lag. Wij vergaderen op 7 juli nog een keer. Heeft u punten voor de
agenda dan horen we dat graag.
De kerkenraad ziet er naar uit u allen te ontmoeten!
Ellen Eghuizen
Wees gerust
Wees gerust
je weet het van tevoren
blijheid wordt
uit droefenis geboren
en uit het zand
ontspringt de held’re bron
in elke regendruppel
zit ’n vonkje zon.
Toon Hermans

Wat een bijzondere dag voor mij de 21e juni 2021
Enige tijd geleden werd ik samen met en vriend van mijn broer
uitgenodigd bij een school in Ee. Deze school heeft het monument
uit de Tweede Wereldoorlog van mijn vader geadopteerd. Mijn
vader was Jarl Ruinen, huisarts in Ee en hij hielp tientallen joden in
de onderduik. Mijn vader is 22 januari 1945 gefusilleerd in Dokkum
en op 21 juni 1945 herbegraven in Ee. De schoolkinderen onderhouden het grafmonument en komen ieder jaar op 4 mei met een krans
met daarop briefjes met bemoedigingen. Graag wilden de kinderen
uit de groepen 7 en 8 dat wij vragen over de oorlog konden beantwoorden. Ieder kreeg een goed uur. Dit is best lang. De vragen
waren soms erg indringend, dus best moeilijk en ook emotioneel.
Maar goed, de kinderen vonden het heel bijzonder en hebben er,
zo hoorden we later, ook nog met hun ouders en grootouders over
gesproken.
Het was de bedoeling van de school voor een oorlogsproject. Volgens mij is dit heel goed geslaagd. Klasina van der Werf heeft een
kinderboek gemaakt over het levensverhaal van mijn vader. Ook
zijn de vragen en antwoorden erin beschreven. Toch indrukwekkend om weer te lezen. Ook zijn er 4 liedjes geschreven, die slaan
op enkele verhalen in het boek. Het is een project waarover gesproken wordt in Ee. Verhalen om nooit te vergeten.
Het boek heet: “Jarl”, (de naam van mijn vader), en is uitgereikt
maandag 21 juni.
Lineke Ammerlaan

Foto’s: Sake Beerstra
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In memoriam

zr. Tineke Eenling
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Tineke was een bijzonder mens. Dat bleek ook nog eens nadrukkelijk na haar overlijden bij de afscheidsplechtigheid op donderdag 10
juni. Door alle mensen die een bijdrage in woord en/of zang hebben
geleverd kwam een breed beeld tot stand, uiteraard soms overlappend maar veel vaker aanvullend. Heel bijzonder was ook dat Tineke
een flinke hand in de regie had, ze wist wat er over haar gezegd zou
worden. Niet om te corrigeren maar om een zo volledig mogelijk totaalbeeld te krijgen. En voor Sjoerd zou het een schrale troost kunnen
zijn te weten dat mooie woorden voor Tineke op het afscheid nog bij
leven bij haar bekend waren.
Ons contact kent geen lange historie, maar wel een intense met als
grote bindende factor onze doopsgezinde gemeente. Deze periode
begon toen ik toetrad tot de kerkenraad met Tineke als secretaresse
en Henk Smeding als voorzitter. Tineke bleek taalvaardig, op papier
en verbaal, of ze zich nu bediende van het “Algemeen Beschaafd
Nederlands” of van “Geef Frysk”. Ze had niet alleen al het zakelijke
goed op een rij maar ook een uitstekend geheugen voor belangrijke
menselijke details. In die tijd met nog veel papieren op tafel kon het
gebeuren dat Tineke met een: “Oh wacht, dit was ik nog even vergeten” een aanvulling gaf op een vorig agendapunt. Ontwapenend, het
onderstreepte de ontspannen sfeer bij deze bijeenkomsten.
Met het vertrek van Tineke uit de kerkenraad verdween haar invloed
niet. Ze zou zich echter nooit ongevraagd met zaken bemoeien, wel
kon ze – heel bescheiden – gedachten aanreiken als ze dacht dat die
van belang konden zijn. Uiteraard in alle vertrouwelijkheid, maar die
was ons al eigen. Zo zaten we in een commissie die op een vertrouwelijke manier de voortgang van en met onze predikante besprak. Inderdaad, ook buiten kerkenraadsverband was Tineke zeer actief. Toen na
een startdag in Schoorl de bouwstenen voor de toekomst van de gemeente in kaart waren gebracht, gaf Tineke meteen aan dat ze aan de
slag wilde met het preekrooster. De zondagse dienst vormt het hart
van de gezamenlijke geloofsbeleving en moet voor een ieder voedend
en inspirerend zijn. Samen met Henk Smeding en Sietske Ypenga ging
Tineke met die opdracht aan de slag in de dienstencommissie. Een
hele klus die inspirerende, alternatieve vieringen opleverde waarvoor

niet altijd een voorganger van buiten werd aangetrokken. Zo was
er een hele bijzondere dienst in de lijdenstijd die Tineke samen met
Sietske verzorgde n.a.v. een schilderij van Henk de Haan. Ook als zeer
betrokken lid van de Bijbelkring Norg verzorgde zij heel inspirerende
vieringen. Haar vermogen om moeilijke, gevoelige dingen treffend
onder woorden te brengen maakte dat ze mensen kon raken. En dat
maakte haar tevens uiterst geschikt als redactielid van de Nieuwe Pastorale. Ook dat deed ze met hart en ziel. Tineke was echter niet alleen
“van de woorden”, woord én daad hoorden voor haar bij elkaar. Dus
zette ze zich in als diacones voor de diaconale zorg in de gemeente,
voor de integratie van vluchtelingen en ook voor bijeenkomsten op
het snijvlak van geloof en samenleving: ons Dopers café! Tineke was
een duizendpoot.
Uit de beschrijving van wat Tineke allemaal deed is ook duidelijk
zichtbaar hoe en wie ze was. Tineke had vele lijntjes en voelde vaak
haarfijn aan wat er in onze Gemeente leefde. Wij noemden het praten
erover gekscherend ook wel “roddelen”. Het ging echter nooit ten
koste van iemand, want het was altijd respectvol en soms kon hierdoor onvrede voorzien en zelfs voorkomen worden. De contacten die
we onderhielden waren niet alleen voor mij als voorzitter, maar ook
als mens heel waardevol. Ze was een vraagbaak want ze wist eventuele voetangels en klemmen altijd goed te benoemen - ze ging ze niet
uit de weg - ook niet als dat betekende dat ze mij even een spiegeltje
voor moest houden. En dat kon, want het contact was veilig door de
integriteit die Tineke eigen was.
De laatste tijd veranderde er het een en ander. Door de ziekte van
Tineke moest ze stap voor stap afstand doen van haar activiteiten en
daarin misten we haar.
Ik spreek ongetwijfeld voor velen als ik zeg dat we zeer goede herinneringen aan Tineke bewaren en dat we haar nog heel graag jaren
in ons midden zouden hebben gehouden. We zullen haar betrokkenheid, inzet, visie en menselijke warmte erg missen.
Jan Stelwagen
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Afscheid zr. Tineke Eenling
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Op 5 juni overleed Tineke Eenling. Ze was verdrietig dat ze
Sjoerd achter moest laten, maar ze was niet bang voor de
dood. Het leven zag zij als doorgaand, als een vogelvlinder die
vanuit het licht van voor de geboorte, de kathedraal van het
leven binnengaat en na het leven hier, het licht weer invliegt.
Samen met Sjoerd en middels hun mooie herinneringen in
verhalen en foto’s en samen met hun vriendinnen hebben zij
er naar toe geleefd en zich er goed op voorbereid.
Op 10 juni namen we afscheid van haar in het crematorium
Andringastate van Marsum in een indrukwekkende afscheidsplechtigheid. Tineke en Sjoerd hadden samen met hun
oude (predikant en “camper”) vriendinnen de dienst helemaal corona-proof voorbereid, met bijdragen vanuit de vele
verschillende perioden van haar leven. Br. Jan Stelwagen was
gevraagd om namens onze Doopsgezinde gemeente te spreken, Gerrit Jan Elsinga speelde prachtig de met zorg uitgezochte muziek en ik was gevraagd om een Fries lied te zingen
dat Tineke na aan het hart lag: ‘In spyltúch bin ik yn Gods hân’.
Toen ik Tineke vroeg waarom juist dat lied, antwoordde ze dat
ze zo heeft willen leven: als een (muziek)instrument in Gods
hand. En dat heeft Tineke gedaan. Ze heeft geleefd zoals de
ik-figuur uit het lied dat Fedde Schürer schreef bij Jesaja 61:
ook Tineke wilde en wist vrede en recht, te brengen, troost
en hoop te bieden en vrolijkheid aan wie dan ook, door al haar
werk in onze Doopsgezinde Gemeente en daarbuiten voor
mensen in de marge en de moeilijkheden. We hebben allemaal onze eigen, dierbare herinneringen aan haar in de vele
kringen en functies en activiteiten van de gemeente, waar ze
zich voor inzette. Een stukje van haar rijke leven was zij hier in
Harlingen in ons midden, mochten we van haar genieten. Nu
mag ze vrijuit zingen in de nieuwe hemel en wij troosten ons
met de kostbare herinnering aan haar, en zelfs nu nog zingt
ze ons moed in met haar lievelingslied:
zr. Wiske Beuker

In spyltúch bin ik yn Gods hân
In spyltúch bin ik yn Gods hân

een (muziek)instrument
ben ik in Gods hand
ik sjong fan fred’ en ljocht;
ik zing van vrede en licht
en de deemoedigen yn ’t lân
en de deemoedigen
in het land
bring ik een bliid berjocht.
breng ik een blij bericht
De bûgden ûnder soarch en smert de gebogenen onder
zorgen en smart
sill’ romt’ en rykdom ha.
zullen ruimte en rijkdom
hebben
Ik sjong de brutsenen fan hert
ik zing de gebrokenen
van hart
wer freugd’ en útsjoch ta.
weer vreugde en uitzicht toe.
Ik spylje alle finzn’en foar
it âlde frijheitsliet.
Ik spylje foar de tichthûsdoar
salang’t dy iepengiet.
Ik sjong foar elke earme siel
dy’t yn it leed forslacht,
fan d’alderearste sinnestriel
en ’t wiken fan de nacht.
Ik sjong, ik sjong foar rap en rút

Ik speel voor alle gevangenen
het oude vrijheidslied.
Ik speel voor de
gevangenisdeur
totdat die opengaat
Ik zing voor elke arme ziel
die in het leed omkomt
van de allereerste zonnestraal
en het wijken van de nacht

Ik zing, ik zing
voor Jan en alleman
yn dizze goud’ne moarn:
in deze gouden morgen.
o minsken, strûp jim fodden út
O mensen trek die vodden uit
en lûk de feestklean oan.
en doe je feestpak aan
Ik sjong it wurd oer berch en dún Ik zing het woord
over berg en duin
fan libben en behâld
van leven en behoud
en moarn, dan romje wy it pún
en morgen ruimen we
het puin
en bouw’ in nije wrâld.
en bouwen een nieuwe wereld.
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De redactie vroeg hoe de jeugd
de lockdown heeft ervaren
Het afgelopen half jaar moesten we weer zoveel mogelijk thuis
blijven en thuis werken vanwege de lockdown. Voor velen, jong
en oud, was dat een lastige tijd. We konden minder mensen zien
en spreken, veel activiteiten gingen niet door of verliepen op een
ander manier. Hoe heeft de jeugd van de gemeente het afgelopen
jaar ervaren? We vroegen het aan Sybrich en Jente.
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Wat hebben jullie geleerd van het afgelopen jaar?
Sybrich: Dat je zoveel mogelijk moet genieten van de mooie dingen
die er zijn en die gebeuren in je leven. En wees zuinig op de vriendschappen die je hebt.
Jente: Dat ik blij was dat ik weer naar school mocht.
Wat heb je gemist het afgelopen jaar?
Sybrich: Echt, live contact met mensen. Dingen mogen doen met
elkaar.
Jente: Het contact met mensen.
Heeft de lockdown invloed gehad op je relaties?
Sybrich: Ja, mijn vriendschappen met mijn vrienden en vriendinnen
zijn hechter geworden.
Jente: Ik zag veel minder mensen, mijn relaties zijn minder hecht
geworden. En omdat ik naar een nieuwe school ben gegaan, heb ik
minder goed nieuwe vrienden kunnen maken.
Wat is jouw belangrijkste vraag bij wat er allemaal gebeurd is?
Sybrich: Waar zijn we mee bezig en hoe gaan we nu verder?
Jente: Waarom staat China al die dierenmarkten toe?
Ben je anders gaan kijken naar je leven voor corona?
Sybrich: Ja, ik realiseer me nu hoeveel er kon en welke mogelijk/
heden ik had. En hoe zorgeloos mijn leven eigenlijk was.
Jente: Ja, het leven zonder de coronaregels was gemakkelijker en
zorgelozer.

Heeft corona je leven veranderd?
Sybrich: Ik ben meer gaan sporten. Wij zijn hier verder goed door
de coronaperiode heen gekomen. Behalve dat we veel niet konden
doen, heeft corona verder niet veel veranderd.
Ik ben wel anders naar dingen gaan kijken. Hoe kwetsbaar een
mens eigenlijk is. Hoe kwetsbaar het leven is. En dat het bizar is dat
zo’n virus je hele leven op z’n kop kan zetten.
Jente: Nee, mijn leven is wel hetzelfde gebleven.
Is er iemand of iets geweest die je door deze periode heen heeft gesleept.
Sybrich: Mijn vriendin Nienke, we gingen regelmatig wandelen. Dat
mocht nog wel.
Jente: Ja, Sybrich, we hadden samen vaak lol. En paardrijden.
Zijn er dingen die je wilt blijven vasthouden na de crisis?
Sybrich: Ik ben een dagboek bij gaan houden, daar wil ik mee door
blijven gaan. En het sporten.
Jente: Nee, ik vond het geen leuke periode.

gedicht
‘Maar dit ene wordt me steeds
duidelijker: dat jij ons niet kunt
helpen, maar dat wij jou moeten
helpen en met dat laatste helpen wij
onszelf. En dit is het enige, wat we
in deze tijd kunnen redden en ook het
enige, waar het op aankomt: een
stukje van jou in onszelf, God.’
12 juli 1942, Etty Hillesum
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Plafondschilderingen over Menno Simons
in de voormalige Doopsgezinde kerk in Assen
In de voormalige Doopsgezinde kerk in de Oranjestraat te Assen,
is nu het Museum Jan van Loon gevestigd is. Deze kunstschilder
kreeg het idee om in het voormalige kerkje de geschiedenis van
Menno Simons in beeld te brengen met plafondschilderingen.

14

Een beetje te vergelijken met de bekende fresco’s van Michelangelo in de beroemde Sixtijnse Kapel in Rome. Onder supervisie van
hun docent Algera zijn vier studentes van de Klassieke Kunstacademie uit Groningen in het kerkje een half jaar druk bezig geweest met een plafondschildering. Centraal in het kunstwerk staat
Menno Simons, de vroegere Friese priester die zich van de katho-

Foto: Margriet Benak / RTV Drenthe

lieke kerk afkeerde en uiteindelijk grondlegger werd van de vredelievende doopsgezinden. Mennonieten heten ze, en ze zijn anno
2021 vooral in Amerika te vinden.
Het echte schilderen gebeurde niet op hoge steigers, waarbij de
afbeelding direct met de verfkwasten op het kerkplafond werd
aangebracht, maar is op doek op de grond geschilderd en later op
geplakt. Dat maakt het wel moeilijker, want plat op de grond is het
perspectief toch anders dan op zo’n plafond. Maar de expositieruimte van de kunstschilder Jan van Loon kan niet steeds vol staan
met steigers.
Symbolisch wordt in de eerste schildering het verhaal verteld over
hoe Simons de doopsgezinde kerk stichtte. Links in de onderhoek
de gebouwen van Rome, als symbool waarvan Menno Simons
zich afkeerde van de katholieke kerk. En vervolgens zie je Menno
Simons op een landkaart staan, met daarop een paar volgelingen,
en rechts het kerkje van Witmarsum, zijn geboortedorp.
Voor dit viertal studentes zit het werk erop met deze eerste plafondschildering. Dit jaar wordt de rest van het plafond van de kerk
gevuld met schilderingen van weer een nieuwe groep studenten,
en ook van hun docent en kunstschilder Randolph Algera zelf. Jan
van Loon doet zelf ook een duit in het zakje. Deze kunstschilder op
leeftijd schilderde wat wolken van de eerste plafondschildering.
Eigenaar Jan van Loon wil vervolgens ook nog allerlei bekende
Mennonieten portretteren. Die komen dan met hun portret aan
de zijkanten van het plafond, zoals de bekende Nederlandse dichter Joost van den Vondel. Als alles klaar is, dan hoopt de kunstschilder er stiekem op dat zijn kerkje in de Oranjestraat een soort
bedevaartsoord wordt voor de volgelingen van Menno Simons.
Er wonen nogal wat mennonieten in Amerika, en sommigen daarvan doen a.h.w. pelgrimsreizen naar de oorsprong. Zo komen ze
bijvoorbeeld af naar het Friese Witmarsum en het schuilkerkje in
Pingjum. En dan kunnen ze nu ook een tussenstop maken om de
plafondschilderijen in museum Jan van Loon - de oude vermaning te bekijken in Assen.
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Tegeltjeswijsheden

16

Vroeger spraken en bespraken de mensen niet zoveel. Naar emoties en gevoelens werd niet gevraagd. Er moest gewerkt worden.
Maar misschien begreep men wel meer dan we nu denken. Een
waarschuwend woord kwam aan. Regelmatig werd een spreuk
of een gezegde gebruikt: kort en krachtig. En men begreep de
betekenis zonder er verder over de praten. Er waren geen uitvoerige gesprekken nodig. Tegenwoordig bespreken en discussiëren
we veel meer. Wat bedoelen ze eigenlijk, wat wordt er nu precies
gezegd?
Mijn vader zou wel zeggen: ‘Tiden hawwe tiden’.
Ja: ‘de tijden veranderen en wij veranderen met de tijd’.
Nu zijn er heel veel spreuken en gezegden over de tijd zoals: ‘Moarns
let de hiele dei let’. Een blauw tegeltje met deze tekst - een erfstuk hangt bij mij aan de muur, maar ik houd me daar, als AOW-er, vaak
niet aan en dan blijkt dat de spreuk eigenlijk wel waar is!

Lineke stuurde de volgende spreuken over tijd:

- ‘Iedereen heeft een klok, maar niemand heeft tijd’.
- ‘Tijd is geld zei hij, maar hij was zó arm, hij had nergens tijd voor’.
- ‘Rijk zijn is niet geld hebben, maar het besteden’.

Genoeg over tijd: ‘Laat de tijd de tijd, het is alleen de eeuwigheid
die blijft’.

Marian Burger stuurde het volgende toe:

- Een vriendin schreef eens op: ‘Niet perfect is ook goed’.
Die spreuk staat nog op Marian haar koelkastdeur.
En ooit las ze op een bladwijzer: ‘Wie een boom plant, moet bladeren vegen’.
Ook in de bijbel wordt de boom diverse malen aangehaald.
Zoals deze: ‘Waar de boom valt, blijft hij liggen’.
De betekenis is nu geworden dat het lot onherroepelijk is. Gezien
de bijbelse context is de oorspronkelijke betekenis anders; tegen
een onvoorzien onheil is niets te doen maar we moeten niet hulpeloos en radeloos staan ‘Doe uw werk ondanks alles’.
‘Als de wolken met regen gevuld zijn, gieten zij die uit over de aarde;

en als een boom valt, daar blijft hij liggen. Wie steeds op de wind let,
zal niet zaaien; en wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien’
(Prediker 11; 3-4).
Kent u ook bijzonder of leuke spreuken, tegeltjes wijsheden?
Ik heb nog een mooi Jugendstil bord met de tekst ‘Geen gast tot
last’. En steeds denk ik dan als ik er naar kijk: bedoelen ze dat je een
goede gast moet zijn of dat je een goede gastvrouw moet zijn…
Hebt u thuis ook een wandbord met een tekst? Nog van vroeger of
nieuw gekocht? Gekregen bij een jubileum? Stuur de teksten naar
de redactie.
Sietske Ypenga

Geef hem je hand

In het noorden van Perzië zonk een man weg in een moeras.
Hij kon er niet uit komen en zakte steeds verder weg. Luidkeels schreeuwde hij om hulp. Al spoedig verzamelde zich
een menigte bij de plek des onheils en iemand had de moed
om de ongelukkige te helpen. ‘Geef me je hand’, riep hij hem
toe. ‘Ik zal je uit het moeras trekken’. Maar de man, die langzaam maar zeker steeds verder in het moeras zakte bleef om
hulp roept en deed niets waardoor de andere hem eruit kon
trekken. ‘Geef me je hand’, moedigde deze het slachtoffer
meermalen aan. Het antwoord was slechts een erbarmelijk
geschreeuw om hulp. Toen bemoeide een andere man zich
ermee: ’Je ziet toch dat hij je nooit een hand zal geven. Geef
hem jou hand, dan kun je hem redden.’
Uit: Een vleugje wijsheid: levensverhalen voor wijsheid.

Ja soms moet je als helper zelf het eerst de hand uitsteken…
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Mandala om te kleuren
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Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd.
Mij groet het altemale , dat God geschapen heeft.
Guido Gezelle

Overig nieuws
Oproep: zomerzangdienst

25 juli is er weer zo’n genoeglijke en inspirerende zomerzangdienst
in onze gemeente. We zingen dan liederen die we graag willen horen en graag willen zingen. Hebt u ook een speciaal lied dat u wilt
horen? En hebt u daar een speciale herinnering aan?
Stuur dan voor 5 juli de informatie naar:
ypengakeulen@gmail.com of bel 0517-235983.
Namens de voorbereidingscommissie,
Koosje Werther, Marianne van der Molen en Sietske Ypenga

Schuilkerkje Pingjum zoekt gastvrouwen en gastheren

Na een lange sluiting kan de stichting Menno Simons sdmf de
deuren van het schuilkerkje weer openen. Het bestuur hoopt dat
de nodige gasten de komende periode deze kleine vermaning weer
weten te vinden.
Het is al weer lang geleden
dat de kleine meniste gemeenschap van Pingjum hier
bij elkaar kwam. En dat op
een steenworp afstand van
Witmarsum met het Menno
Simons monument en het
contourenkerkje. Geen wonder dat mensen uit binnenen buitenland vol interesse
even langs komen.
Vrijwilligers gevraagd
Graag wil de stichting de kleine groep vrijwilligers, die de gasten
ontvangt, uitbreiden. Prachtig werk om de deuren van dit dopers
erfgoed te openen en mensen welkom te kunnen heten! Nieuwe
vrijwilligers worden natuurlijk ingewerkt en begeleid. Een mooie
kans om uw kennis van de geschiedenis van de doopsgezinden en
Menno Simons uit te breiden dan wel hiervoor een basis te leggen.
Heeft u/heb jij interesse? Van harte welkom om mee te doen
Neem dan contact op met de coördinator Marjan Huisman
doopsgezindemonumenten@gmail.com.
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Instuif Oud Harlingen
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Er is een aanvraag binnen gekomen voor het houden van een instuif in onze gebouwen op 28 augustus. Het gaat om de instuif die
andere jaren op de zaterdag van de Visserijdagen in Trebol werd
gehouden. Oude foto’s en ouwe seunen die elkaar ontmoeten. We
horen nog of het definitief doorgaat. Voor die dag hebben we vrijwilligers nodig die thee en koffie willen schenken (opbrengst voor
de gemeente). Zou u dat een paar uurtjes willen doen? Geeft u zich
dan op via de lijst in de hal of bij Ellen Eghuizen. We hopen op vele
handen zodat er om de paar uur afgelost kan worden.
Nadere berichtgeving volgt. Alvast hartelijk dank!

De diaconie heeft in de afgelopen periode
o.a. bloemen gebracht bij:

Tineke en Sjoerd; familie Jorna; Fam. Norg; Fam. Ammerlaan;
Martsje de Jong; Janneke Durksz; en Gerrit Beuker.
Een bloemetje tot steun en bemoediging te geven en te krijgen,
dat betekent dat er aan je gedacht en met je meegeleefd wordt.

Verjaardagen
13 juli:
Br. H. de Haan, 79 jaar
S. van Stratenstrjitte 18
8821 MC Kimswerd.
Tel: 0517-642 403

21 juli:
Zr. S. Kuiken-Zuidema, 79 jaar
Goudplevier 40
8862 LK Harlingen
Tel: 0517-413 918

19 juli:
Zr. J. Prins-Ruardi, 85 jaar
De Greiden 14
9055 LR Britsum
Tel: 058-2573 532

2 augustus:
Zr. S. van Ingen, 100 jaar
Saltryperlaan 1/195
8861 VD Harlingen
Tel: 0517-490 195

20 juli:
Zr. K. Werther-Kingma, 78 jaar
Kanaal 74
8861 KG Harlingen
Tel: 0517-412 373

12 augustus:
Zr. E. Fopma-de Boer, 82 jaar
Hermeskade 2
8861 JP Harlingen
Tel: 0517-430 042

De zomer kan beginnen
Mien Sietsema stuurde de diaconessen voor de komende zomer

met een groet het volgende gedicht toe. Het vers is oorspronkelijk
van Stef Bos en door Mien aangepast.
Gooi de ramen open
Laat de wereld binnenkomen
De ‘winter’ , want zo koud was het wel, geeft zich over
DE ZOMER KAN BEGINNEN
Laat achter het verleden
De toekomst aan het woord
De strijd bijna gestreden?
Zijn de gebeden verhoord?
De Zon komt op
De dag breekt aan
We kunnen met zijn allen
Weer fijn naar buiten gaan
Maar we beseffen allemaal
Hoe kwetsbaar alles is
Er hoeft maar iets te gebeuren
En alles gaat weer mis
Daarom laten we niet vergeten
Dat ieder verantwoordelijk is
Of dat het goed zal blijven gaan
Of toch weer helemaal mis
Dus gooi de ramen open
Laat je familie binnen
Ontmoet weer al je vrienden
En geniet van alles wat mogelijk is.
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Groepen/Kringen
• Zusterkring, Martsje de Jong
• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
• Zondagsschool, Hilde de Jong
• Kiezeltjes, Janneke Durksz
• Bijbelkring, Jan Norg
22

• Dopers Dialoog, Jan Stelwagen
• Crea-Café, Heleen Smeding
• Kofje+, Sietske Ypenga
• Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga
• Ouder-kindgroep, Jan Stelwagen
• Menno Simons Cantorij, Anneke Okkerse, 06-261 348 68
• Dienstencommissie, Antoinette Berkouwer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zuster of
broeder die bij elke groep of kring vermeld staat.

Colofon
Adres kerk: Zoutsloot 50, Harlingen
Website: www.doopsgezindharlingen.nl
Postadres: Droogstraat 57, 8861 SR, Harlingen
Bankrekening: NL80 RABO 0127 0296 21
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Harlingen, dit rekeningnummer
kunt u ook gebruiken voor vrijwillige bijdragen.
Spreuk
Veronachtzaam de kleinigheden niet,
die het geluk van anderen kunnen verhogen.
Johanna van der Woude
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Crea-café

Van Marietje Roos heeft de gemeente twee zakken vol met gebreide
lapjes ontvangen. Deze zijn bezorgd bij Lineke in Franeker. Marietje
woont in Franeker in MartinHûs. Lineke heeft de zakken met lapjes
gebracht bij Heleen Smeding Nu zullen we proberen, als we weer bij
elkaar kunnen komen bij het crea-café, om er dekentjes van maken.

Tsjerkepaad

De openkerkenroute van Tsjerkepaad gaat dit jaar wel door! Van
4 juli t/m 11 september openen vele kerken hun deuren. Er worden
door de corona-omstandigheden helaas niet veel activiteiten georganiseerd, ook geen fiets- en wandelroutes. Maar de kerken zelf
hebben al veel te bieden! Ook it ‘skûl-tsjerkje’ in Pingjum doet mee.
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Preekdiensten 4 juli t/m 29 augustus

alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud
zondag 4 juli
9.30 uur

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

zondag 11 juli
9.30 uur

zr. A. de Groot
organist B. Dijkstra

zondag18 juli
9.30 uur

ds. W.I. Beuker
organist B. Dijkstra

zondag 25 juli
9.30 uur

zomer zang dienst
organist G.J. Elsinga

1 augustus
9.30 uur

ds. G. Rinsma
organist G.J. Elsinga

zondag 8 augustus
9.30 uur

zr. T. Tholen
organist G.J. Elsinga

zondag 15 augustus
9.30 uur

nog niet bekend
organist G.J. Elsinga

zondag 22 augustus
9.30 uur

ds. J. Brouwer-Huisman
organist

zondag 29 augustus
9.30 uur

ds. C. Nijkamp
organist G.J. Elsinga

zondag 5 september
9.30 uur

ds. W.I. Beuker
organist B. Dijkstra

Inleveren kopij
Kopij voor het september 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 is het septembernummer.
Het verschijnt in week 35 van 2021.
Kopij inleveren voor woensdag 25 augustus 2021.
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.

De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.

