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Van de redactie
Gemakkelijk is het
het oude jaar
weg te gooien – uitgebloeid
de vruchten verteerd
voor zover ze eetbaar waren
de aarde opgebruikt
de pot gebarsten –
om een nieuwe te kopen.
Moeilijker is het
het oude jaar
liefdevol
om te planten
in verse grond
een nieuwe pot
opdat misschien
uit de oude
door pijn gelouterde wortels
een nieuw
groeit
een rijker.
Hans W. Cohn

Het eerste nummer van de NP in het nieuwe jaar is traditioneel
een moment om terug te blikken op wat de decembermaand ons
bracht, en vooruit te kijken naar wat er allemaal op het programma
staat. Niet in januari 2021. Halverwege december werden alle activiteiten afgelast, en nu, halverwege januari, weten we niet wat er
komt.
Bovenstaand gedichtje roept ons op om anders in dit moment te
staan. Om niet te zeggen: tjonge jonge, wat een moeilijk, vervelend, saai, … jaar was dit – en reikhalzend uit te kijken naar het
moment waarop we de draad weer kunnen oppakken.
Als we zo snel alles achter willen laten, vergeten we ook momen-
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ten die waardevol waren, mooie ontmoetingen, stille gedachten
die ons bij de kern van ons leven bepalen.
Voor onze gemeente waren er dingen waar we blij van werden: dat
na de eerste lock-down de vermaning weer openging en we elkaar
weer konden begroeten, later ook met een mondkapje voor.
Kleine gespreksgroepen, mooie muziek, telefoongesprekjes, …
We kregen een mooie kaart van de ring Bolsward en in december
viel het liturgieboekje op de mat, dat dominee Wiske had samengesteld, met prachtige afbeeldingen. En laten we de verrassing van
de zondagsschool niet vergeten. De kinderen hadden ons willen
verrassen in de dienst van eerste kerstdag, maar het kerstfeest
ging niet door. Daarom werd de verrassing toen maar het thuisbezorgd, soms in de plensregen ….
Er zijn ook dingen waarvan we niet weten wat we er mee moeten. Niet alles is positief te benoemen. Misschien kunnen we
die herinneringen, als ‘door pijn gelouterde wortels’ liefdevol in
verse grond planten. Wie weet zien we ooit, onverwacht, zaad
ontkiemen,knolletjes uitlopen ….
We wensen u allemaal nogmaals Veel heil en zegen (je kunt het
elkaar niet vaak genoeg toewensen)

En dan nog dit:

Als redactie zijn wij altijd op zoek naar bijdragen voor de Nieuwe
Pastorale. We willen graag dat het een blad is voor, maar ook
door, de gemeenteleden. Graag doen we een beroep op u. Vindt u
ergens een toepasselijk gedicht, een ‘column’, is er iets dat u hebt
gelezen en dat u raakt, een boek dat u wilt aanbevelen… Wat dan
ook: stuur het door naar de redactie. Wees niet te bescheiden!
Alle mensen die een stukje willen aanleveren: houd a.u.b.de inleverdatum voor de kopij in de gaten.
De redactie
We leven in een tijd waarin het ‘wij-gevoel’ belangrijk is. We zijn
één grote familie, we moeten het samen doen of we gaan eraan.
Kies je voor polarisering en macht of voor de mens met verbinding?
Ria Wijens

Een zegenrijk en liefdevol nieuw jaar !!!
Dat wens ik u allen en onze gemeente en heel
de wereld van harte toe in deze grijze tijden.
We hebben het zo nodig: Gods zegen en elkaars
liefde.
Nu ik dit schrijf is het grijs buiten, donker in de
kamer, maar vanochtend is de eerste vaccinatie
gezet en terwijl de kerstboom nog staat, onderzoekt een koolmeesje buiten al of het nieuwe
nestkastje bevalt.
Er komen betere tijden, als je je voelsprieten
uitsteekt voel je het al, het zit in de lucht. Het
licht is er al, geboren in ons midden en groeit en groeit. Het is een
soort sneeuwbaleffect. Het is aanstekelijk, niet alleen het virus en het
verdriet, maar ook het licht en de liefde.
En zoals het licht, groeit ook Gods zegen. Iemand zegenen is diegene
het goede toewensen, sterker nog toezeggen, het goede gunnen,
misschien wel zo dat je er zelf ook aan bijdraagt. En als we elkaar met
Gods zegen zegenen, zoals aan het eind van een dienst, dan wordt
dat een driehoeksverhouding, zelfs een ‘veelhoeksverhouding’. Een
steeds verder uitgroeiende liefdesrelatie. En we hebben het zo nodig
Gods zegen en elkaars liefde.
Want we zitten in een crisis, niet alleen de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan, maar een identiteitscrisis. In de eerste
golf ontdekten we onze warme, solidaire, knuffelkant. In deze 2e golf
ontdekken we onze zelfkant, ons ongeduld en korte lontjes, kortzichtigheid en eigenbelang eerst, wantrouwen en boosheid ten opzichte
van de anderen.
Wij zelf en onze samenleving vertonen vlekken en rimpels en dat
herkennen wij als Doopsgezinden maar al te goed. De oplossing van
Menno Simons lang geleden was: terug naar het fundament, nl. Jezus,
onze Messias. Wat zou, geïnspireerd door Menno, onze oplossing
vandaag de dag zijn? Jezus zelf ging in zijn levensdagen terug naar
de essentie van God en Gods volk: ‘Heb de Eeuwige, uw God, lief met
heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel
uw kracht.” (Deutr.6: 5) 31Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw
naaste lief als uzelf.” (Leviticus 19:18b) Er zijn geen geboden belangrijker dan deze’ zegt Jezus in Marcus 12:30-31. Bij Jezus draait alles om
de liefde voor God en de naaste. Liefde, de ware liefde, geen mantel
der liefde, maar rechtvaardige liefde, waarin de harde schreeuwers
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gehoord worden, de noodkreet achter hun schreeuwen en pannengeram, en zij geholpen worden aan goed onderwijs, goede zorg, een
woning en een baan, waardoor juist ook de zachte stemmen gehoord
kunnen worden en tot hun recht zullen komen, want zij/wij dragen
de samenleving, waarin dan ook de stemmelozen, de monddoodgemaakten en de tot slaaf-gemaakten van onze tijd zich thuis mogen
weten in een respectvolle en rechtvaardige samenleving.
Drie keer is scheepsrecht! Al hoop ik niet dat er een 3e golf voor nodig
is, maar mogen wij in de komende tijd een nieuwe identiteit ontwikkelen van liefde en mededogen, van mildheid en vergeving, van
vertrouwen en ruimhartigheid en mogen we zo weer samen bouwen
aan onze gemeente en aan de samenleving op het fundament en in de
Geest van Jezus, onze Vredevorst, waarin aan lam en leeuw het leven
wordt gegund…
Mogen we weer samen wandelen
in goede harmonie
Mogen mildheid en mededogen
onze kracht zijn in dit nieuwe jaar!!!
zr. Wiske Beuker

Van de Kerkenraad
Een deel van het eerste stuk van onderstaande tekst is ook verschenen in een update van begin december. De actualiteit kan snel veranderen, deze bijdrage kan daarom inmiddels op sommige punten
achterhaald zijn.
In het afgelopen jaar is er voor de kerkenraad veelvuldig aanleiding tot
bezinning geweest om naar aanleiding van de coronaperikelen tot verantwoorde beslissingen te komen. Daarbij kwamen vooral de volgende
kernvragen naar voren: Wil je altijd gebruik maken van het grondwettelijk recht op Godsdienstbeoefening? Moet je gehoor geven aan een dringend verzoek van de overheid tijdelijk van dat recht in fysieke vorm af
te zien? In hoeverre vinden we het gerechtvaardigd om andere keuzes
te maken? Wat kun je allemaal onder de noemer “Godsdienstbeoefening” vangen? Het zal niemand verbazen dat de meningen en grenzen
ook binnen de kerkenraad nogal uiteenlopend zijn. Verschil van mening
scheidde ons niet, hield ons in gesprek maar leverde niet eenvoudig een
consensus op waarbij iedereen zich gelukkig voelde. Wat is wijsheid? De
kerkenraad voelde steeds een grote verantwoordelijkheid voor coronabeslissingen, maar was en is zich bewust van het feit dat het onmogelijk
is keuzes te maken die voor iedereen bevredigend zijn.
Op 2 december hebben we nog een extra bezinningsvergadering
belegd omdat het coronatijdperk helaas nog niet verleden tijd is. Vanwege de wisseling van de wacht hebben we ook Janneke uitgenodigd
zodat iedereen in de oude/nieuwe samenstelling van de kerkenraad
mee kon praten. Bij elke nieuwe samenstelling van de kerkenraad
worden ongeacht de uitdagingen weer andere accenten gelegd. De
jaarlijkse wijziging achten we daarom gezond, vooral omdat er reglementair is vastgelegd dat er voldoende continuïteit blijft bestaan.
Toch kunnen vertrouwde rituelen wat afwijken zolang het coronavirus nog een rol speelt. Zolang diensten worden aangeboden heeft
iedereen de keuze hier al dan niet gebruik van te maken. Dat geldt
ook voor kerkenraadsleden, ongeacht hun eventuele functie zonder
dat dit gevolgen heeft voor het behartigen van onze Gemeentelijke
belangen.
Tot zover mijn laatste bijdrage in deze rubriek, ik draag vol vertrouwen
het voorzitterschap over aan Ellen, die nu het “woord” overneemt.
Rest mij nog u allen een gezegend 2021 toe te wensen.

Jan Stelwagen
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Beste broeders en zusters,
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Een nieuw jaar, ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan een jaar
waarin we terug kunnen naar een (redelijk) normaal leven met alle
vrijheden waaraan we zo gewend waren. Met een covid-19 virus dat
onder controle is en geen slachtoffers meer zal maken.
In het nieuwe jaar wisselt ook de kerkenraad. We verwelkomen Janneke en laten Jan gaan. Wat heeft die laatste een werk verzet het
afgelopen jaar, daar heb ik veel bewondering voor.
De nieuwe kerkenraad heeft gevraagd of ik Jan wil opvolgen als voorzitter. Dat doe ik vanzelfsprekend graag. De functieverdeling blijft
voor de rest hetzelfde: Doeke is notulist en Lineke onze secretaris.
Jan schrijft het al in ‘van de kerkenraad’: rondom de coronaperikelen
hebben we een aantal bezinningsmomenten gehad. Persoonlijk sta ik
wel voor een aantal dilemma’s die vooral ook te maken hebben met
mijn werk voor de burgerlijke gemeente. Dat houdt o.a. in veel contacten over de maatregelen met inwoners en ondernemers en hen
wijzen op wat er (vooral) niet mag. Daarbij komen dan nog de heel
beperkende maatregelen die voor iedereen gelden in de privésfeer.
Daarom heb ik de keuze gemaakt om niet in de kerkdiensten aanwezig te zijn. Ik wil geen grenzen opzoeken en sta daar redelijk strikt
in. Voor mezelf maar ook om een wijzend vingertje van anderen te
voorkomen. Jan schrijft het al: we hebben allen zelf de keuze om wel
of niet naar de fysieke kerkdienst te gaan, ook kerkenraadsleden.
Wat onze gemeente betreft nemen we samen de beslissingen hoewel
er dus niet altijd consensus bestaat. Momenteel zitten we in lockdown en hebben we ervoor gekozen om af te zien van fysieke bijeenkomsten. Als u dit leest gloort er wellicht weer hoop dat er wel weer
fysieke diensten plaats kunnen vinden. Maar ook dan weeg ik voor
mezelf af of ik ‘het kan maken’ om me in een grote(re) groep te bevinden, ook al is het toegestaan en zijn de genomen hygiënemaatregelen
in onze vermaning nog zo goed.
De gebruikelijke taken in de zondagsdienst zullen dan door een van
de andere kerkenraadsleden op zich worden genomen. Ik ben blij dat
ik die vrijheid heb binnen de kerkenraad. Natuurlijk zal ik me zo goed
mogelijk kwijten van de taken die bij het voorzitterschap horen, laat
daar geen twijfel over bestaan. Maar: dus achter de schermen zolang
ik vind dat de maatregelen dat van mij vragen.
Voor u allen: een goed 2021!

Ellen Eghuizen

Wie durft
Wie weet nog van ‘heil en zegen’?
Wie durft nog de toekomst aan,
in de hoede van de hemel
vol vertrouwen samen gaan?
Heil is wat geneest, wat nieuw maakt,
is gemis dat wordt geheeld.
Heil is waar een mens bij wel vaart,
wat als zegen wordt gedeeld.
Want de wens ‘veel heil en zegen’
is als wenkend morgenrood,
spelt de toekomst als belofte,
kent God zelf als reisgenoot.
Gaandeweg op hoop van zegen,
als belofte toegezegd
en als opdracht meegekregen –
Wie gaat met mij mee op weg?
Sytze de Vries
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De Dienstencommissie
De Diensten commissie zorgt er o.a. voor dat de vieringen, waarbij
de eigen predikant niet voorgaat, voorzien worden van een voorganger en een organist.
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Onze predikant Wiske Beuker is aangesteld voor 50 %, dat betekent
dat ze in 22 diensten voorgaat. Daarnaast zijn er de gezamenlijke
diensten met De Lytse Streek en bijzondere diensten zoals de
Mienskipsnein, World Fellowship Day, Broederschapsdag enz.
Daaruit blijkt dat de dienstencommissie voor zo’n 30 diensten een
predikant en organist moet uitnodigen.
En ook, volgens het beleidsplan 2017-2020, het organiseren van bijzondere diensten zoals de pommerantenpreek, een zang- of muzikale dienst, een toneelvertelling enz. En dat moet eigenlijk allemaal
een jaar vooruit gepland worden en dat valt niet altijd mee.
In 2017 hebben Henk Smeding, Tineke Eenling en Sietske Ypenga
de taak overgenomen van Jacob Ammerlaan. Henk Smeding is
m.i.v. 2020 gestopt en Tineke Eenling en Sietske Ypenga zijn samen
doorgegaan.
Tineke Eenling heeft onlangs haar taak overgedragen aan Antoinette Berkouwer. En met ingang van het nieuwe jaar 2021 versterkt
Sjouk Stelwagen de Dienstencommissie. Want het is en blijft toch
een hele klus. Want naast het plannen en organiseren moet ook,
ruim een week van tevoren, een herinneringsbericht gestuurd
worden aan de predikant en de organist. En ook worden berichten
naar de pers gestuurd. En soms is extra publiciteit nodig. Dat alles
vraagt tijd en structurele aandacht.
Vanaf deze plaats willen we Tineke heel hartelijk bedanken voor
haar royale inzet voor de dienstencommissie en al het werk dat ze
daarvoor, zeer accuraat, heeft gedaan.

Alles wat we werkelijk accepteren ondergaat een verandering.
Katharine Mansfield

Van de diaconessen
Op onze laatste vergadering in oktober hadden we afgesproken
om in december iets leuks met onze groep te doen na de zakelijke
zaken van de gemeente.
Onze voorzitster zr. Mien stelde voor om een kerststukje te gaan
maken. Mien had zelf al een voorbeeld gemaakt, een stok bekleed
met kerstgroen en versieringen. Op maandagmiddag 14 december
hebben we nog leuk geknutseld, maar goed ook want daarna gingen we in lockdown en was het helaas niet meer mogelijk geweest.
De volgende personen waren aanwezig zr. Heleen, zr. Lineke,
zr. Regien, zr. Ineke, zr. Mien en zr. Marjan Burger
hadden ze ook gevraagd om te komen en zr. Hilde.
Ds. Wiske was verhinderd omdat op
hetzelfde moment ook de Bijbelkring in
de kerk aanwezig was. Zr. Mien heeft
een stok gemaakt voor zr. Wiske.
Hier ziet u het resultaat van de middag.
Zodra het weer mogelijk is komen we
weer bij elkaar om te vergaderen over
het wel en wee van onze gemeente.
Groet,
zr. Hilde de Jong-Velsma
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Religie
‘Hoe bevalt je nieuwe kamergenootje?’, vroeg ik aan een oudere
Zweedse kennis in het bejaardencentrum. ‘Het is absoluut geen
onaardige man’, antwoordde hij, ‘maar’, voegde hij er misprijzend
aan toe: ‘Hij is gelovig. Gaat steeds naar de kerk’.
Thuis in Ierland, hoorde ik mijn ene buur vol respect over de ander
spreken: ‘Een geweldige vrouw. Zeer gelovig. Gaat elke dag naar
de mis’.
12

Twee tegengestelde opvattingen, zou je kunnen denken. Toch
geven beide populaire opvattingen weer: dat iedereen, die naar
de kerk gaat gelovig is en impliciet, dat alle gelovigen naar de kerk
gaan. Maar de redenen waarom mensen naar de kerk gaan kunnen
zeer gevarieerd zijn: sociale, culturele, uit pure gewoonte. Sommigen zijn misschien op zoek naar een plek om erbij te horen, of ze
willen af van de last van het zelf nemen van morele beslissingen.
Bij religie gaat het dan ook om iets heel anders. Omdat het iets heel
persoonlijks en onzichtbaar is, bepaald door je bewustzijn en waar
je in gelooft, komt het vooral tot uiting in je levenshouding: wat
je in het leven waardevol vindt, hoe je wilt communiceren met de
wereld.
Als je het geluk hebt dat het dogma en de rituelen van jouw specifieke kerkgenootschap samenvallen met jouw idee van religie, dan
heb je een schat aan ondersteuning en begeleiding tot je beschikking. Het betekent niet dat je vromer bent dan degenen die het
zonder kerk doen. Alleen dat je minder eenzaam bent.
Uit het boek: Sleutelwoorden van Ann Henning Jocelyn. Ze is geboren in Zweden en woont aan de kust van Ierland.
In dit boek vertelt ze kleine persoonlijke verhalen over wat de menselijke ziel bezig houdt en volgt hierbij in 16 hoofdstukken de levenscyclus van de mens van begin tot eind.

 Alle werkelijke leven is ontmoeting 

Een winters zonnelied
Echo’s van licht weerklinken in het diepste water,
Echo’s van licht
Weerklinken in de langste nacht.
Echo’s van licht
Weerklinken in een laatste adem,
Echo’s van licht
Weerklinken in een eerste lach.
Echo’s van licht
Weerklinken in de zware luchten,
Echo’s van licht
Weerklinken in de bleke zon.
Echo’s van licht
Weerklinken in het stilste zuchten,
Echo’s van licht
Weerklinken in bevroren bron.
Echo’s van licht
Weerklinken in begane paden
Echo’s van licht
Weerklinken in de weg die wacht.
Echo’s van licht
Fluisteren dat je vroeg of later,
Zingend van licht,
Al licht zult worden thuisgebracht.
Hein Stufkens

Project: Omzien naar elkaar
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Graag willen we de handen ineen
slaan rondom het
project: omzien naar elkaar.
Via landelijk is er budget en zijn er
middelen beschikbaar om actie te
doen in december/ januari Doet u ook mee? Bent u al bekend met
#nietalleen? Wilt u samenwerken in ons werkgebied: Harlingen/
Waadhoeke/Terschelling en/of Vlieland? Laat het ons weten!
Als coordinator voor #nietalleen, brengen we graag vraag en aanbod bijelkaar en verbinden we initiatieven: Samen voor elkaar.
Wij geloven in een samenleving waar mensen er zijn voor elkaar!
Stichting Present Noordwest Friesland | Zuiderhaven 75
8861CM Harlingen | 06-57645837 | www.presentnwf.nl
Anja Schilder algemeen coördinator
Harmke Lagerwaard projectcoördinator/kerkenwerk
Alleen zijn
Alleen zijn, betekent niet eenzaam.
Alleen zijn, geldt niet als een straf.
Alleen zijn, met mooie gedachten.
Gedachten neemt niemand je af.
Alleen, met je dierbare doden.
Alleen, met de herinnering.
Aan lijden dat reeds lang voorbij is.
Aan alles, dat kwam en ging.
Alleen, heel alleen in je kamer.
De dingen gewend om je heen.
Een rein en een rustig geweten.
Dan ben je gelukkig, alleen.
Wie zo het alleen zijn kan dragen.
Wie zich zo verzoent met zijn lot
Die spreekt niet van eenzame dagen
Die leeft in vertrouwen op God.
(toegestuurd door Lineke Ammerlaan)

Valentijnsdag zondag 14 februari 2021
Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht
geven met cadeautjes, bloemen of kaarten. Maar ook dat men een
bloemengroet of een kaartje stuurt aan mensen die men dankbaar
is of op wie men bijzonder gesteld of verliefd is.
14 februari is tevens de naamdag van de Heilige Valentius (Sint
Valentijn), uitgeroepen door Paus Gelasius I in 496. Het was ook de
dag waarop in de derde eeuw twee heiligen met dezelfde naam om
hun geloof gedood waren en op 14 februari vereerd werden. De
een was priester in Rome, de ander bisschop van Terni. Niet uitgesloten is dat het toch een en dezelfde heilige betreft. Tot aan de
hervorming van de heiligenkalender van de rooms-katholieke kerk
in 1969 kon op 14 februari Sint Valentijn vereerd worden. Daarna is
Valentijn als heilige van de kalender afgevoerd.
De oudste verwijzingen naar wat nu Valentijnsdag heet, dateren
uit Engeland uit de vijftiende eeuw. Geliefden uit gegoede kring
noemden elkaar ‘valentine’ of schonken elkaar een ‘valentine’, een
soms kostbaar cadeau. Vanaf de tweede helft van de achttiende
eeuw gaan verliefden elkaar op Valentijnsdag zelfgemaakte kaarten sturen met een kort liefdesgedicht.
Eind jaren veertig ging het in Nederland goed met de export van
bloemen, maar stagneerde de binnenlandse vraag. Om daar wat
aan te doen werd in 1949 door een kort tevoren uit Amerika teruggekeerd bestuurslid van de Vereniging De Nederlandse Bloemisterij
voorgesteld om ook in Nederland Valentijnsdag of ‘bloemendag’ in
te voeren. Om bekendheid te geven aan de nieuwe feestdag reikte
de vereniging, omgeven met de nodige publiciteit, aan mensen die
zich voor hun omgeving, vaak zonder op te vallen, verdienstelijk
hadden gemaakt een ‘Nationaal Valentijnhuldeblijk’ uit, in de vorm
van een bloemenmand of een taart.
Valentijnsdag heeft zich aangepast aan de Nederlandse situatie,
aanvankelijk had het vooral het karakter van een ‘Dag der Vriendschap’.
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De recente opkomst van de televisie-romantiek (programma’s als ‘All
you need is love’ en ‘Love Letters’) en de alsmaar toenemende ontvankelijkheid voor de Amerikaanse cultuur, hebben er ongetwijfeld
toe bijgedragen dat Valentijnsdag de laatste jaren steeds meer in het
teken van de verliefdheid en de liefde is komen te staan. Het aanbod
van allerlei producten in de vorm van een hart speelt daar op in.
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Het aantal verstuurde Valentijnskaarten is slechts een fractie van
het aantal kerstkaarten die verstuurd worden, maar toch worden
er toch al enkele miljoenen Valentijnskaarten verstuurd. De laatste tijd raakt ook het plaatsen van kleine Valentijnsadvertenties in
zwang en kunnen via het internet Valentijnswensen worden verstuurd. De horeca biedt Valentijnsdiners aan en soms worden, bijvoorbeeld voor alleenstaanden, Valentijnsfeesten georganiseerd.
Weerspreuken
“Is het bos met Sint Valentijn in het wit gehuld,
dan zijn weiden en akkers van vreugde vervuld.”
“Zonneschijn op Sint Valentijn, geeft goede wijn.”

Zondagsschool bedankt...

Collectes/Bloemen
Datum
Collecte
Extra collecte Bloemen
29 november 37,20
€ 23,95
zr. J. Kroon-de Jong
extra collecte t.b.v. projecten gemeente opbouw
06 december 50,75		
zr. J de Groot-v.d. Meer
13 december 54,15		
fam. Jorna

Verjaardagen
4 februari
Zr. G.M. de Vries-Aukema, 86 jaar
Midlumerlaan 53a/813
8861 JN Harlingen
Tel: 0517-859 138
24 februari
Zr. M. Burger, 82 jaar
Pr. Irenestraat 36
8862 TK Harlingen
Tel: 0517-415 845

Van harte
gefeliciteerd!
Agenda

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

Woensdag 13 januari
19.30 uur
Kerkenraadsvergadering
Woensdag 10 februari
19.30 uur
Kerkenraadsvergadering
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Groepen/Kringen
• Zusterkring, Martsje de Jong
• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
• Zondagsschool, Hilde de Jong
• Kiezeltjes, Janneke Durksz
• Bijbelkring, Jan Norg
18

• Dopers Dialoog, Jan Stelwagen
• Crea-Café, Heleen Smeding
• 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:

Zij die op de sterren reizen. Op hun innerlijke kompas
zijn de zieners en de wijzen, zoekers in de grote nacht.
Marijke de Bruijne
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Lente en ouderdom
’t Is pas half januari - en toch is het net
of sommige struiken al uit gaan botten
Hoe ouder je wordt, hoe vroeger
je meent de lente te zien komen.
C. Buddingh
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De diensten van 24 januari t/m 7 maart gaan niet door...
Op 13 januari jl. heeft de kerkenraad besloten om vanwege de verlengde lockdown voorlopig geen fysieke diensten te houden. Het risico
vinden we te groot. De aantallen besmettingen dalen niet hard genoeg
en de onzekerheid omtrent nieuwe mutaties van het virus is te groot.
We hebben ervoor gekozen om pas op 14 maart (en alleen als de regels
en omstandigheden het toelaten) onze deuren weer open te doen.
Mede vanwege organisatorische redenen en zekerheid naar gastpredikanten etc. Bovendien gaat in die dienst Wiske voor, dat lijkt ons om op
te starten prettig. Voor de kerkenraadsvergadering van 10 februari staat
dit onderwerp natuurlijk weer op de agenda. We houden alle berichten
en regelgeving nauwlettend in de gaten en hopen dat dit voornemen
doorgang kan vinden.
Ellen Eghuizen

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 8 van 2021.
Kopij inleveren voor woensdag 17 februari 2021.
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.
De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.

