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Van de redactie

Hebt u ook zo genoten van die éne winterweek in februari? Alle ge-
sprekken over Covid, de avondklok, de verkiezingen, de vaccinaties 
verdwenen eventjes naar de achtergrond. Iedereen verheugde zich 
op ijspret, soms wat voorbarig op een mogelijke Elfstedentocht, 
sleetjes en schaatsen waren in de winkel uitverkocht. Een golf van 
energie gaf rode wangen en glinsterende ogen… Dat we dat vast 
mogen houden, ook nu de sneeuw weer verdwenen is. Er is veel 
moois buiten te beleven aan jong en fris groen en bloemetjes.
Vasthouden en volhouden…

Hoe het met de kerkdiensten komt in maart, weten we niet. Ze 
staan aangegeven achterin de Pastorale, maar zoals voorzitter 
Ellen schrijft, na 8 maart weten we meer. Er staan ook (gespreks-)
kringen vermeld, daarvoor geldt hetzelfde. De vaste deelnemers 
krijgen bericht per mail, belangstellenden kunnen bij onduidelijk-
heid even bellen of een mailtje sturen naar de contactpersoon.

Op 18 februari is de veertigdagentijd begonnen. De kerkenraad 
heeft er met de bezorgers van de Nieuwe Pastorale voor gezorgd 
dat iedereen een veertigdagenkalender in de bus kreeg. Zo kunnen 
we meeleven met de tijden van het kerkelijk jaar, ook thuis. Vroe-
ger heette deze periode in katholieke kringen de vastentijd, pro-
testanten noemden het de lijdenstijd. Mensen onthielden zich van 
luxe, van vlees, van lekkers. Er waren geen feesten en partijen. Het 
ging om het ont-houden. Dat dit op veel manieren kan, lezen we in 
onderstaand gedichtje.
Wij wensen u een zinvolle periode toe

Ont-houden is niet vasthouden 
is je ont-hechten, je ont-doen 
je ont-laden en ont-lasten van…
het zin-ledige, het waarde-loze 
het te-veel, het over-tollige…
van datgene wat doet ont-aarden 
wat niet tot je eigen aard behoort 
tot deze aarde behoort
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is je vrij maken van dat alles 
om vrij te zijn voor… 
waarheid, zinvolheid, 
verantwoordelijkheid.

Ont-houden is ook opnieuw beginnen 
te houden van iets 
is opnieuw (of nieuwe) relaties aangaan 
is andere verhoudingen aangaan of eigen maken 
met mezelf, het andere, de ander, de wereld.

De redactie

Marian Burger stuurde een gedicht naar de redactie. Zij kreeg 
dit gedicht na de lezing van Carel ter Linden, die tien een lezing 
gaf. Hij vertelde over de veranderende beleving van geloof en 
gaf het volgende, door hem geschreven. gedicht mee:

De mol
De grond beweegt. Hij is weer aan het werk.
Hij wroet en duwt de aarde omhoog,
door niets gestoord en vlak onder mijn oog.
Hij weet niet wat hij aanricht in dit perk.

Te vreemd is mij dit onderaards bestaan
dat in het donker gaat zijn blinde gang
en nooit het daglicht ziet, een leven lang:
voor deze wereld mist het elk orgaan.

Maar weet de mens die hier de tuin beziet
dan zelf vanwaar hij komt, waarom hij leeft?
Misschien dat ook iets hogers hém omgeeft.
Alleen, zijn blinde ogen zien het niet.
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Ook dit jaar wordt het Pasen! 

Wat hebben we dit afgelopen corona-jaar al 
een hoop gemist aan gezamenlijke kringen 
en diensten en vieringen. Denk maar aan de 
Pommerantenpreek, Palmpasen, de avond-
maalsviering en de Paasdienst inclusief ont-
bijt, de Mienskipssnein, het Vermaningspad 
op Hemelvaartsdag, de Pinksterdienst, de 
Startzondag en de Gemeentedag, de Broe-
derschapsdag, het kinderkerstfeest en de 
Kerstviering, de Oudjaarsavondvesper en 
de WereldBroedersschapsdag, de oecume-
nische vieringen en bovenal elkaar!!! 

Soms konden we een korte tijd toch bij elkaar komen en zagen en 
spraken we elkaar weer even tussen de lockdowns door, maar al 
een jaar kunnen we elkaar geen hand geven, laat staan omarmen 
en is 1,5 meter afstand het devies. Maar wat we wel hadden was 
dat we kleine dingen weer meer gingen waarderen: zoals pas nog 
sneeuw en ijs en prachtig winterweer, een frisse vrieskouneus en 
de zon op je gezicht, genieten van de sneeuw en eindelijk weer 
schaatsen op natuurijs. Het licht wordt begroet door een sneeuw-
klokje dat door de sneeuw heen prikt, twee tortelende duifjes en 
ik meende zelfs een zwaluw te zien en de 40-dagen kalender werd 
thuis bezorgd. Want ja, ook dit jaar wordt het toch weer Pasen!

Inmiddels is er alweer een 2e corona- Paastijd aangebroken, de 
40-dagen bezinningstijd en Pasen. In deze 40 dagen voorafgaand 
aan Pasen is het de tijd om je te bezinnen op hoe we nu in het leven 
en in de wereld staan, je relatie met jezelf, je naasten en God, hoe 
is het gesteld met ons geloofsvertrouwen in God? Vaak gaat deze 
bezinningstijd dan ook gepaard met vasten of een hedendaagse 
vorm daarvan: een periode van minderen, misschien zelfs wel het 
loslaten van slechte gewoonten of een verslaving. En dat kan soms 
lukken doordat al dat bezinnen je een goede reden geeft om het 
anders aan te pakken en voortaan misschien groener en/of sober-
der te leven…minderen of stoppen met alcohol, extraatjes, vlees 
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of plastic, of minder autorijden en meer fietsen of lopen en de bus 
of trein nemen. 

Maar waarin verschilt dit moderne vasten van het corona-leven 
in deze tijd van beperking en afzondering en eenzaamheid, van 
gedwongen afstand nemen, van thuiswerken, niet reizen, geen 
vakantie in het buitenland en de contactmomenten zoveel mogelijk 
beperken? We zijn al zo versoberd, wat kunnen we nog meer? Deze 
hele coronatijd is al een lijdenstijd en zet ons al veel langer aan het 
denken over hoe onze wereld en maatschappij in elkaar steken 
en over misschien een nieuw normaal, een meer rechtvaardig en 
barmhartig nieuw normaal.
De oude en ook onze nieuwe vormen van vasten zijn natuurlijk 
maar uiterlijkheden, zichtbare vormen van vasten. Het zijn hulpmid-
delen en uitingen van het innerlijke proces van je bezinnen op je 
leven en staan in de wereld met God en met elkaar en jezelf. Maar 
dat laatste daar gaat het om: je relatie met God, Jezus en met jezelf 
en de ander.

Jezus zegt over het vasten in Matteüs 6:16-18 (in de Bergrede) dat 
je het niet voor de schone schijn en de buren moet doen, maar in 
het verborgene en dat God die in het verborgene ziet, je ervoor 
belonen zal. Jezus zelf vastte ook: 40 dagen en nachten alleen, in 
het verborgene van de woestijn en aan het eind daarvan weet Je-
zus in de verleidingen van het kwaad, heel precies hoe zijn nieuwe 
normaal eruit gaat zien: als het Koninkrijk van vrede, waar alleen de 
Eeuwige, de God van liefde, heerst en waar in Zijn dragende liefde 
ruimte en genoeg is voor iedereen! Dat is het uitgangspunt en be-
stemmingspunt, de stip op de horizon van Jezus. 

En in zijn navolging gaan ook wij, ieder in onze eigen vorm van be-
zinning, met Hem mee, door zijn leven, lijden, sterven en opstaan, 
maar met uitzicht op het Paasfeest, de bevrijding tot het echte 
leven: leven met God! 

En hoe u dat vormgeeft daarvoor verwijs ik u graag naar het be-
zinnende stuk van onze kersverse kerkenraadsvoorzitter zr. Ellen 
Eghuizen. 
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Met het prachtige lied 552, dat mij altijd moed inzingt, wil ik afsluiten. 
(op de melodie van ‘God lof nu is gekomen Gods aangename tijd’)

Dit is een dag van zingen! 
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
Zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnen treden
en leven ongestoord. 

Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht,
van palmen hooggeheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen,
uw vrede uit te dragen.
Loof God, want Zij is goed!

Dit is het lied van Palmpasen, over Jezus’ intocht in Jeruzalem. Het 
is een lied vol uitzicht en hoop, gezet op een vrolijke, haast dansen-
de, opgewekte en opwekkende melodie. Mag het ons allen in deze 
lockdown-dagen opwekken nu we op weg zijn naar Pasen en het 
bevrijde leven met onze opgewekte heer Jezus, Gods liefde zelf! 

Gezegend en gezond Paasfeest !   
zr. Wiske Beuker
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Van de Kerkenraad

Beste broeders en zusters, 
Op 10 februari heeft de kerkenraad voor het eerst online verga-
derd. Een stap waarvan we dachten dat we die niet hoefden te 
maken. Maar het werkte! We konden elkaar zien en verstaan. 
Op 13 januari jl. hebben we elkaar nog fysiek gesproken in de 
Mennozaal. Het was tenslotte de wisseling van de kerkenraad. 
‘Afscheid’ van Jan Stelwagen. We hebben hem bedankt voor zijn 
inzet, vooral gedurende Corona. Wat een werk heeft hij verricht. 
Bloemen, een bon en wat lekkers bij de koffie. We hebben een paar 
foto’s voor u gemaakt omdat we niet weten wanneer we dit in een 
kerkdienst ‘over’ kunnen doen. 
De kerkenraad zal na de persconferentie van 2 maart beslissen of 
we ons voornemen, om vanaf 
14 maart aanstaande weer diensten te houden, kunnen waarma-
ken. Voorlopig is dat nog een onzekerheid. 

Het corona-virus heeft voor ons allen een nieuwe situatie gebracht. 
Geen kerkdiensten en bijeenkomsten meer, maar een persoon per 
dag op visite, veel thuisblijven en thuiswerken. Lockdown.
Hoe gaat u om met deze situatie? 
Als je geen last hebt van het virus, niemand in je omgeving is be-
smet geraakt, dan is het mogelijk een periode om rustiger te leven. 
En wellicht toekomen aan dingen die je normaal niet doet.
Deze tijd voor Pasen, de veertigdagentijd, is voor veel mensen een 
periode van vasten. Ook een tijd om na te denken en stil te staan 
bij wat echt belangrijk voor je is. Helemaal nu we in deze pandemie 
zitten. 
Het is ook een periode met een kans. Een kans om iets goeds te 
doen voor een ander, boodschappen oor iemand doen en voor de 
deur neerzetten, oppassen op kinderen mocht de school gesloten 
zijn. Het kan ook een tijd van verbroedering zijn, van aandacht voor 
een ander die dat nodig heeft. Maar dat is weer lastig te constate-
ren nu we elkaar niet zien. 

Vandaar een vraag aan u: wilt u delen wat u doet in deze veertig-
dagentijd? Ruimt u elke dag wat op? Houdt u een ‘droge tijd’ (geen 
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borreltjes) of leeft u wat soberder en heeft u een spaardoosje waar 
elke dag hetgeen u uitspaart in gaat en dat straks naar een goed 
doel gaat? Belt u elke dag iemand? Of heeft u juist iets nodig?
We zijn heel benieuwd. Wilt u dat met ons delen? Dan vullen we de 
volgende Pastorale met uw bijdragen. Dat kan natuurlijk ook een 
mooi verhaaltje of gedicht zijn. U mag het mailen naar de redactie 
(redactiedgharlingen@gmail.com) of het per post sturen naar Hof-
straat 16,8861 EP Harlingen of Goudplevier 21, 8862 LK Harlingen. 
Of doe het gewoon in een van deze brievenbussen. (Let u wel op 
de deadline?)

We hopen dat de veertigdagenkalender een steuntje in de rug is, 
veel plezier daarmee. Op naar Pasen!

Ellen Eghuizen
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De Passietijd

De tijd voorafgaand aan het Paasfeest heeft verschillende namen. 
In de rooms-katholieke traditie is het de vastentijd; in de protes-
tantse kerken spreekt men tegenwoordig van de veertigdagentijd, 
maar vroeger van de lijdenstijd. Lijden is in het Latijn passie, denk 
maar aan de Mattheus Passion. De passiebloem staat symbool voor 
deze periode vanwege haar vorm en kleur. De veertigdagentijd 
duurt dit jaar van 17 februari (aswoensdag) tot zondag 4 april.
Lees ook de 40-dagenkalender 2021, die u als verrassing heeft ge-
kregen van de FDS en de GDS.
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De Nieuwe Pastorale, hoe wordt hij gemaakt

Naar aanleiding van een verzoekje om iets in de Pastorale te schrijven. Wil 
ik hier iets vertellen over het tot stand komen van de Pastorale. Voordat de 
Pastorale bij de mensen op de mat ligt, komt de redactie van de Pastorale 
bijeen. Sietske Ypenga en Tineke Eenling bespreken welke kopij er is bin-
nengekomen. Is er genoeg kopij, moet er nog wat bij? Heeft iedereen zijn 
kopij tijdig ingestuurd, moet er een herinnering komen? Daarna wordt de 
kopij via de computer in volgorder gezet zoals het in de Pastorale komt te 
staan. 
Ik zelf (Gerrit) zorgt voor de collecte, bloemen, verjaardagen, bijzondere 
diensten en diensten voor in de Batting. Is dat allemaal klaar, dan gaat alles 
naar Jelna Bosma. Zij doet de lay-out, zodat alles netjes en overzichtelijk in 
De Nieuwe Pastorale komt.

Als dat klaar is gaat Jelna naar de kerk om te printen. (meestal zijn het 80 
stuks). Als dat allemaal klaar is brengt ze het hele pakket naar Sietske, zij 
niet en en vouwt de krantjes. Vervolgens komt Sietske met de hele stapel 
naar ons toe. (Bezorger Gerrit). Daarna gaat Nel al de Pastorales via de 
ledenlijst pakjes bundelen, dat doet ze, omdat ik dan die pakjes kan bezor-
gen bij de bezorgers die in hun de wijk de pastorales bezorgen.

Die bezorgers zijn: Jos Dols, Sjoerd de Jong, Marian Burger, Jan Meester, 
Hessel Jorna, Martsje de Jong en tot slot gaat er een bundel naar Lineke 
Ammerlaan, zij zorgt ervoor dat de Pastorales worden verzonden per post. 
Ik zelf probeer de Pastorales nog de zelfde dag te bezorgen bij de br. en zr. 
Lukt dat niet dan de volgende dag. Maar ik doe het zo snel mogelijk. 

Tineke Eenling verstuurt zo’n 30 kerkblaadjes voor per mail.

Ik hoop dat deze bijdrage jullie een beetje een indruk geeft van de voorbe-
reiding en van het maken van de Nieuwe Pastorale. Nog even dit, aan alle 
lezers van de Pastorale. Mocht er door omstandigheden iets veranderen 
o.a. verhuizen, opzeggen van de Pastorale enz. Laat het dan even weten 
aan ondergetekende. Want het is vervelend dat wij achteraf moeten horen 
van de secretaresse van de kerkenraad, dat er veranderingen zijn geweest. 
Of wij horen helemaal niks. 
Op de binnenkant van de Pastorale staat: Bezorging van Nieuwe Pasto-
rale, daar staat ons telefoonnummer (0517-419 589) en het e-mail adres, 
n.g.kooi@hetnet.nl. Dus broeders en zusters niet vergeten a.u.b. 

Met vriendelijke groet.
br. Gerrit Beuker
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Tegeltjeswijsheid
Ik hou van witte tegeltjes
met boerenblauwe spreuken.

Ik heb er zelf ook een bedacht.
Hij hangt in onze keuken:

Een leuke spreuk
is altijd leuk.

Steeds lees ik die regeltjes
mezelf hardop voor

en dringt hun oude wijsheid
diep en zinnig tot mij door.
Erik van Os

Idee!

Tegeltjes spreuken zijn a.h.w. 
samengebalde volkswijs-
heid. Hier boven staat het 
kader van een tegeltje zonder 
spreuk. U kunt hierin een zelf-
bedachte of een bestaande 
spreuk schrijven. 
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8 maart Nationale vrouwendag

Vrouwen heb ’t lef
Vrouwen heb ’t lef om te voorschijn te komen.
Vrouwen heb ’t lef om jezelf te zijn.
Vrouwen heb ’t lef om je uit te spreken:
wat je op je hart hebt, al doet het je pijn.

Vrouwen heb ’t lef om niet langer te zwijgen.
Klaag het onrecht aan, dat je ziet of zelf lijdt.
Vrouwen zeg dan ‘nee’, laat het niet maar gebeuren.
Wacht niet vrouwen, wacht niet.. vandaag is ’t tijd.

Vrouwen heb lief, heb ’t lef om te leven.
Vrouwen heb ’t lef om elkaars zuster te zijn.
Luister naar het leven en wereld van vrouwen.
Heb ’t lef bewust, fier en krachtig te zijn.

Annekee Stokvis

Henk de Haan vond bij 
het opruimen dit knipsel 
uit 1974. Het lijkt nog 
niets aan actualiteit 
ingeboet te hebben.
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Uit de oude doos

Broeder Martien Kracht uit Almaar heeft uit de oude doos van zijn 
moeder een mooi gedicht gehaald en hij wil dat graag met ons delen. 
Broeder Martien was ook zeer verrast met het gedicht ‘Alleen zijn’ in 
De Nieuwe Pastorale van januari-februari; hij heeft hetzelfde gedicht 
voorgedragen in de Open Ruimte in de dienst op 2 september.

Vriendschap
Vriendschap is zwijgen, niets zeggen,
maar een arm om schouders leggen.

Vriendschap is in iemands leven,
vreugd’ en verdriet mee beleven.

Vriendschap is niets vragen,
maar gewoon helpen te dragen.

Vriendschap is even gauw bellen
om laatste nieuwtjes te vertellen.

Vriendschap is praten in vertrouwen,
dat de ander de mond kan houden.

Vriendschap is durven te tonen,
welke gevoelens er in je wonen.

Vriendschap is delen in iemands geluk
en dan bidden: ‘Ga toch nooit stuk’.

Vriendschap zit in kleine dingen
die je tot weder-vriendschap dwingen.

Aan goede vriendschap komt geen end,
waar ter wereld je ook bent.

Vriendschap is een kostbaar kleinood,
dat met je meegaat tot in de dood.

En heb je echte vriendschap gevonden,
legt ze een pleister op vele wonden

Daarom is het zo fijn
om goede vrienden te zijn !
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De deugd vriendelijkheid

Ik heb niet een zekere hoeveelheid vrienden nodig, 
alleen een paar vrienden van wie in zeker ben. 

Alice Walker

Bovenstaand citaat hoort bij de deugd Vriendelijkheid en past heel goed 
bij bovenstaand gedicht. Deugden zijn de bouwstenen van ons karak-
ter. Vriendelijkheid is één van de meer dan 100 deugden en zegt het 
volgende:

Vriendelijkheid is je hand warm en zorgzaam uitsteken en de bereidheid 
een vertrouwde metgezel te zijn. Je interesseert je voor anderen en je 
geeft hen het gevoel dat ze welkom zijn. Je deelt je bezittingen, je tijd, 
je liefde, maar vooral jezelf. Mensen zijn als spiegels: als je naar hen 
lacht, lachen ze terug. Een vriendelijke benadering kan je kalmeren, je 
aan het lachen brengen, je blijdschap vergroten en je verdriet verminde-
ren. Je beschouwt vreemden als vrienden die je nog niet kent. Vriend-
schap is het beste medicijn tegen eenzaamheid.

Wat kun je zelf doen? 
Vriendelijkheid in de praktijk:
 • Ik maak dat anderen zich welkom voelen.
 •  Mijn nieuwsgierigheid gaart gepaard met mededogen.
 •  Ik heb oprechte belangstelling voor anderen.
 •  Ik deel mijn plezier en mijn tranen.
 •  Ik investeer tijd en aandacht in vriendschap.

Uitspraak: 
Ik ben dankbaar voor de deugd vriendelijkheid, 

zij maakt mij een ware metgezel.
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40 dagentijd
 
Een tijd van bezinning, van opruimen en loslaten. In 2009 hadden 
we in die tijd een tentoonstelling in onze vermaning van een aantal 
schilderijen. Het werk was bedoeld voor bezinning over ons (sa-
men-) leven.
Een gemeentelid reageerde daarop met een drietal haiku’s.
Het leek me de moeite waard ze niet zomaar weg te doen omdat 
ze nog steeds actueel zijn en te denken geven.
 

Goede Vrijdag 
kind zonder moeder
aan de dood meegegeven
heeft hier geen leven.

 
 

Cruciaal
er bij gaan liggen
en het niet meer zien zitten
wie kan er opstaan ?

 
 

Pasen
het kind bij de zee
leven van water en licht
het zal ooit opstaan.

 

Met toestemming geplaatst.
H.C. de Haan
 

Als jouw Licht oplicht, raak je een ander aan. Toon je Licht. 
Ik zie mijzelf in jouw ogen, in jouw ware gezicht. 

Jeanette Mennes
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Agenda (onder voorbehoud)
Activiteiten voor de agenda kunt u doorgeven aan een van de 
redactieleden of mailen: redactiedgharlingen@gmail.com.

Woensdag 3 maart 
19.30 uur Kerkenraadsvergadering

Maandag 15 maart 
14.00 uur Bijbelkring

Donderdag 11 maart 
14.00 uur  Crea café 

Donderdag 18 maart 
14.00 uur Gespreksgroep op Donderdag

Zowel Dopers Dialoog als de ouder/kind groep plannen weer  
afspraken als het mogelijk is om weer bij elkaar te komen.

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

koffie, spelletjes, praatje, ontmoeting!

Winterslaap
Zo’n egeltje, dat in november slapen gaat

en dromend alles mist: de Sint, de kreupelrijmen,
de kerstcommercie en het oudejaarsgemijmer,

de nieuwjaarsborrels en het nieuwjaars-leuterpraat,

fantastische toch? En wat hem verder blijft bespaard:
sneeuw, ijs en hagelbuien, bibberen en rillen

en carnaval.Zoiets zou u toch ook niet willen?
Pas als de lente terugkomt in de loop van maart

ontwaakt hij fit en fris na bijna twintig weken
En daarna gaat hij een verkeersweg oversteken.

Jan Boerstoel
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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+ Sietske Ypenga

• Gespreksgroep Op Donderdag, Sietske Ypenga

• Ouder-kindgroep, Jan Stelwagen

• Menno Simons Cantorij

• 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:
Stemt uw gesprek op zachten toon,

want vriendelijkheid  staat altijd schoon.
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maart = foarjiersmoanne
Sjogge jo ek mei niget nei de snieklokjes,  
de krokusjes en de akonytsjes dy’t boppe komme?
De beamen mei har dikke knoppen?  
Maitiid komt deroan!



Preekdiensten 14 maart t/m 4 april 

Alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud
 
Zondag 14 maart  ds. W.I. Beuker  
9.30 uur organist G.J. Elsinga
Extra collecte t.b.v. Mennonite World Conference Corona Task Force

Zondag 21 maart  ds. W.I. Beuker
9.30 uur organist ?

Zondag 28 maart, Palmpasen  ds. W.I. Beuker
9.30 uur organist S. Akkerman

Donderdag 1 april  ds. W.I. Beuker
19.00 uur organist B. Dijkstra
Witte Donderdag, viering van brood en wijn

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag liturgiegroep
19.00 uur organist G.J. Elsinga

Zondag 4 april ds. W.I. Beuker
9.30 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 12 van 2021. 
Kopij inleveren voor woensdag 17 maart 2021.

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


