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Bemoediging
Een bemoediging, want ik merk dat ik daar zelf zo’n behoefte aan
heb en u waarschijnlijk ook. Te midden van alle breed uitgemeten
corona-onvrede en verdeeldheid smacht ik naar rust, naar schoonheid, naar uitzicht, naar hoop en betere tijden waarin we weer
samen mogen komen, jawel die vage stip op de horizon... Zou dat
het koninkrijk van God zijn, het rijk van vrede, de hemel op aarde?
Zal dat zijn in het laatste der tijden, of is dat een te ver verschiet?
Jezus is toch gekomen om ons de hoop te geven dat Gods Koninkrijk nabij is, onder handbereik: daar waar mensen het goede doen,
elkaar horen en recht doen, om elkaar geven en vergeven en de
ruimte van leven gunnen?!? Daar zullen liefde en vrede groeien
en bloeien! En Jezus zelf gaf het voorbeeld, in de tekst van deze
zondag: Johannes 21:15-24, waarin Jezus verschijnt aan Petrus, die
Hem driemaal verloochend had. Jezus vraagt Petrus driemaal of hij
Jezus liefheeft en Petrus antwoordt tot drie maal toe met een in
het Grieks iets zwakkere of bescheidener: ‘houden van/geven om’
en Jezus hoort hem en neemt het over, lees maar…
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon,
zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus
antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn
lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je
me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei:
‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon,
zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat
hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet
alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.
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Jezus hoorde Petrus, want de derde keer gebruikt ook Jezus datzelfde bescheidener woord. Jezus vraagt niet meer van Petrus dan
Petrus, bescheiden geworden, aan kan. Petrus voelt zich gehoord
en werd de rots waar Jezus op durfde te bouwen. Er is hoop waar
we gehoord worden, om elkaar geven, elkaar uit liefde vergeven
en vertrouwen. Daar is Gods vrederijk heel dichtbij…
als licht dat ons aanstoot in de morgen.
Da Wiske
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Van de redactie
Alhoewel het lijkt alsof er in deze tijd van corona en de lockdown,
niet veel gebeurt, kwam er toch weer wat nieuws op mijn pad.
Plaats nemen in de redactie van de Nieuwe Pastorale. Zoals verder
in dit nummer te lezen valt, heeft Tineke Eenling afscheid genomen
van de redactie. Dank Tineke voor al je inzet en toewijding.
Ik neem het stokje van haar over en hoop zo ook hier mijn steentje
te kunnen bijdragen.
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Terwijl ik dit zit te schrijven, schijnt buiten een lekker zonnetje. Zo
langzaamaan beginnen de lente en het mooie weer terrein te winnen, al is het nog koud voor de tijd van het jaar. Het geeft wel hoop
voor de komende periode.
Die hoop hebben we denk ik ook wel nodig. Corona duurt nu al
zo lang en je zou er moedeloos van worden. Er mag en kan maar
weinig en ondanks dat er flink gevaccineerd wordt, gaat het nog
steeds niet goed met het aantal besmettingen.
Die hoop is door de kerkenraad uitgesproken door 23 mei, Pinksteren, als nieuwe stip op de horizon te zetten. Misschien kunnen we
dan weer bij elkaar komen in de dienst en elkaar weer zien.
Afgelopen periode hebben we de veertigdagentijd en Pasen beleefd en gevierd, met mooie online diensten en bemoedigende
teksten. Via de diaconessen kregen we een prachtige bos tulpen.
Dit gaf mij ook weer wat hoop, al voelde het vieren van Pasen wat
karig en vreemd dit jaar.
Dan nu maar op naar Pinksteren. De stip is gezet en tot die tijd zullen we het nog moeten doen met online en papieren diensten.
De redactie wenst iedereen hoop toe voor de komende tijd.
En hopelijk tot gauw.
De redactie
Uitspraak:
Als je denkt dat alles tegenzit,
denk dan even opnieuw.

Redactiewisseling:
In mei 2015 namen Tineke Eenling en Sietske Ypenga de redactie
van het kerkblad over van broeder Jacob Ammerlaan, samen met
zijn vrouw Lineke hebben ze 35 jaar de uitgave van het kerkblad
verzorgd. Er werd toen ook de werkgroep ‘De Nieuwe Pastorale’
opgericht, die bestond uit: Tineke, Sietske, Jelna Bosma en Gerrit
Beuker.
Tineke heeft m.i.v. dit nummer afscheid van de redactie genomen.
Ik zal haar erg missen, we verzorgenden samen de inhoud van het
kerkblad, bekeken wat er nog bij of af moest, bespraken bijkomende zaken en later ook de meer persoonlijke zaken: we werden
vriendinnen. En een vriendin is een groot goed.
Tineke haar inbreng was groot, ze wist zaken te koppelen, mensen
te activeren en door haar achtergrond als lerares Nederlands taalen andere flaters uit de kopij te halen.
Dank voor al je werk voor het communicatieblad van de doopsgezinde gemeente!
Gelukkig is er een opvolger gevonden! Janneke Durksz is door deel
te zijn van de kerkenraad en haar medewerking aan de Kiezeltjes
een goede versterking van de redactie. Ook haar gezin zal haar
vast inspiratie geven! Welkom in de de werkgroep.
Sietske Ypenga

Een open mind

Een leuke manier om je eigen geest wat op te rekken en
open te maken, is je voornemen om elke dag iets nieuws
te zien of te horen. Iets dat je nog niet eerder gezien of
gehoord had. Juist langs een route die je elke dag rijdt of
loopt of op een plek waar je dikwijls bent, is het leuk om
beter te kijken en scherper te luisteren.
Had je het boompje op dat balkon al eerder gezien?
Wat voor vogel is het die je nu hoort?
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Van bemoediging en zegen
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Weet u nog, broeders en zusters, dat we
nog bij elkaar kwamen? Elke dienst begon
met een bemoediging en eindigde met een
zegen. Ik hoop zo dat we dat binnenkort
weer in het echt kunnen doen. Voorlopig
gaan we er van uit dat we Pinksteren op 23
mei weer samen kunnen vieren. De meesten
van ons hebben dan de eerste vaccinatie al
gehad en misschien de tweede ook al. De
lente lacht ons tegemoet, het licht, het leven, er op uit, de bloeiende natuur in, even
ergens zitten zonnen met een drankje, een
hapje...
Al dat moois in het verschiet is misschien wel bemoediging en
zegen ineen. In de diensten klinken na het aansteken van de kaars
altijd woorden van genade en vrede die God ons toewenst en wij
antwoorden daarop met de woorden van de ‘Bemoediging’ als
een bemoediging en bevestiging aan elkaar: Ja! ‘Onze Hulp is in de
Naam van de Eeuwige, Die hemel en aarde gemaakt heeft ..’ (het
laatste vers (8) van psalm 124). We bevestigen ermee ons vertrouwen in God die zijn schepping lief heeft, die mens en dier en natuur
het goede gunt. De hulp die God biedt reikt ver boven ons menselijk eigenbelang en eigen-gelijk uit, want die hulp is in de Náám van
de Eeuwige.
In de NieuweBijbelVertaling, ook in de aankomende, staat, HEER
met 4 hoofdletters. Overal waar dat staat, staat eigenlijk de Naam
waarmee God zich bekend gemaakt heeft aan Mozes in het ‘brandende braambos’: JHWH. Dat is de Naam die in het Jodendom uit
groot respect voor God niet uitgesproken wordt, dus ook niemand
weet meer hoe je het uitspreekt. Maar het is een vorm van het
werkwoord ‘ZIJN’ en het zit niet vast in verleden of heden of toekomende tijd en zeker niet in mannelijk- of vrouwelijkheid of ‘majesteitelijkheid’, want het is ook nog eens een 1e persoon enkelvoud en
betekent dus zoiets als ‘Ik was, Ik ben en Ik zal zijn’ altijd en overal.
Bedenk daar maar eens een alomvattende naam voor… ‘Ene’,
‘Altijd Nabije’, ‘Eeuwige’ werd in de vorige eeuw bedacht en dat gebruik ik meestal, maar het is en blijft behelpen. Maar Gods hulp niet,
betere hulp bestaat niet, Altijd Nabij! En daar bemoedigen we elkaar
mee aan het begin van de dienst. En dat doen we in het voetspoor

van de oude Israëlieten die in de tijd van de tempel opgingen naar
Jeruzalem en onderweg ter bemoediging pelgrimsliederen zongen.
Psalm 124 is er één van, een lied vol vertrouwen op God. In de Reformatietijd hebben we er nog wel 2 zinnen aan toegevoegd …
‘Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken
van zijn handen’ uit psalm 146 en 148 en dat om Gods trouw aan de
schepping, ons incluis, extra te verduidelijken. God in Gods trouwe
liefde laat ons nooit los! Ook al gaan we soms door diepe dalen en
crises, God is altijd Nabij! In Jezus kwam God ons heel menselijk
nabij en Jezus raadde ons aan te bidden in zijn naam: Jeshua en dat
betekent: JHWH: de Altijd Nabije redt/bevrijdt! Wat een zegenrijke
naam, die Jezus meekreeg en ook waar maakte!
Wij mogen bidden en leven met die belofte en zegenrijke toekomst
voor ogen! En daarmee helpen we elkaar aan het eind van iedere
dienst op weg de wereld en de toekomst in en daar mag je mee
thuiskomen: de zegen van God.
Het goede toezeggen, zoiets betekent dat, dus het goede van God
wensen we elkaar toe, zoals God ons het goede toewenst:
De Eeuwige zegene en behoede u.
de Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Zo moge het zijn.
Gezegend voorjaar en tot gauw in de Vermaning.
Da Wiske Beuker
Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen..
Toegeschreven aan Aurelius Augustinus.
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Van de Kerkenraad
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Een kleine bijdrage vanuit de kerkenraad: Op 14 april heeft de
kerkenraad vergaderd. U heeft inmiddels het bericht gekregen dat
de fysieke diensten wederom uitgesteld zijn. Daar is de kerkenraad
het over eens. Onder voorbehoud gaan we nu kijken of het mogelijk is op 23 mei, Eerste Pinksterdag, samen te komen. Het blijft
afwachten. Er is goede hoop dat er eindelijk versoepelingen doorgezet kunnen worden en wellicht hebben de meesten van u dan
vaccinaties gehad. U kent vast ook de routekaart....
We blijven u voorzien van de linkjes naar kerkdiensten die via de
livestream worden uitgezonden en indien beschikbaar de videoviering. Overigens horen we ook dat de kerkdiensten van Omrop
Fryslân in ieder geval in een behoefte voorzien.
We hebben het tijdens de vergadering gehad over de stukken die
verstuurd zijn voor de voorjaarsvergadering. Er zijn in ieder geval
twee reacties met tekstuele opmerkingen binnengekomen. Die
worden verwerkt.
Op het presentje voor Pasen, de prachtige tulpen van de boerderij
van mts De Jong-Velsma, zijn vele fijne reacties gekomen. Ook de
kinderen vonden hun presentie (ook samengesteld door Hilde)
hartstikke leuk.
De lopende zaken staan allemaal op een laag pitje, daarover is niet
zoveel nieuws te melden. We hebben wel besproken dat onze verouderde website aan vernieuwing toe is. Het onderhoud levert nog
wel eens problemen op en br. Koning gaat, met wat hulp, kijken of
we een site kunnen maken die voldoet aan de eisen van deze tijd
en gebruiksvriendelijker is.
Onze volgende vergadering staat gepland op 12 mei aanstaande.
Heeft u onderwerpen of ideeën die u besproken wilt hebben dan
horen we dat graag.
Tot zover, blijf gezond!
Met zusterlijke groet,
Ellen Eghuizen

Parabel van de Pinksterbloem
’k Hoorde zwermen bijen zoemen op een mooie dag in mei,
bij wel duizend pinksterbloemen in een grazig groene wei.
Door de bijen rijk bestoven, groeide ’t pinksterbloemenperk.
En het is niet te geloven: wat doen de bijen toch knap werk.
En toen dacht ik aan de pinksterbloemen zomaar ergens in het veld,
straks dan zijn het er miljoenen als ze worden opgeteld.
Als de bijen ze bestuiven is het nooit zo mooi geweest,
zullen pinksterbloemen wuiven op het pinksterbloemenfeest.
Maar door gif en insecticiden dreigen bijen uitgeroeid.
Moet je pinksterbloemen wieden omdat er geen bloem meer bloeit.
Dus door bijen te beschermen bij het mooie pinksterbed,
kunnen zij weer zwermen, wordt de pinksterbloem gered.
Dit gedicht is een parabel, want als pinksterbloem zijn wij,
rijk bestoven- het is geen fabel- door de Vader, dat is de bij.
En het stuifmeel is genade, door Gods Geest op ons gestort.
En het gif dat is het Kwade, dat door ons bestreden wordt.
’k Hoorde zwermen bijen zoemen op een mooie dag in mei
bij wel duizend pinksterbloemen in een grazig groene wei.
Door de bijen rijk bestoven wint de pinksterbloem terrein.
’t Is het Wonder van Geloven om God’s Pinksterbloem te zijn.
Dit gedicht is toegestuurd door broeder Martien Kracht en komt uit
de oude doos van zijn geliefde moeder en Martien stuurt het ons toe
omdat haar wens altijd was ‘delen’.

Gedenken is een naam noemen in dankbaarheid en pijn.
Is omzien naar wat was of wat had kunnen zijn.
Heleen Pasma
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In memoriam

zr. Wijtske Nijkamp-Wiersma
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Op 24 maart overleed onze zr. Wietie Nijkamp. Ze is 94 jaar
geworden, en hoewel ze veel meegemaakt heeft door de
jaren heen keek ze toch met dankbaarheid terug op haar
lange leven. Dat spreekt ook uit haar lievelingslied: 885
Groot is uw trouw o Heer…
Ze werd geboren op 29 december 1926 in Harlingen ‘waar de
Lanen en de Schritsen bij elkaar komen’ uit doopsgezinde
ouders. Op haar 21ste werd ze op Palmpasen gedoopt en
ongeveer een half jaar later trouwde ze met haar man Harrie Nijkamp. Ze gingen wonen in de Dwarsstraat, en kregen
2 zoons Tom en Cor. Zr. Wietie heeft daar 47 jaar erg naar
haar zin gewoond. Helaas werd Harrie ziek en overleed in
1972, Wietie was toen nog maar 45 jaar. Gelukkig kwam enige jaren later een goede kennis Meinte de Groot als nieuwe
wederhelft in haar leven, en zij zijn nog 17 jaar gelukkig
samen geweest, tot ook hij ziek werd en overleed in 1992.
Sinds die tijd was zr. Wietie alleen. Maar haar beide zoons
en haar lieve schoondochters waren in de buurt en stonden
altijd voor haar klaar. Ook daar was ze erg dankbaar voor.
Via de Singel kwam Zr Wietie in Almenum te wonen waar ze
het ook nog vele jaren naar de zin gehad heeft, maar haar
laatste jaren waren zwaar, omdat ze bijna niets meer zag
en hoorde en ze haar broer erg mistte. Haar gezondheid en
zelfstandigheid gingen steeds verder achteruit.
De zorg voor haar werd te zwaar in Almenum en dus is
zr. Wietie de laatste maand nog naar de Spiker verhuisd,
maar ze heeft er niet meer de rust kunnen vinden die ze zo
nodig had… en ze overleed op 24 maart in haar slaap.
Op 30 maart 2021 is er in kleine kring afscheid van haar genomen, maar als gemeente hopen we, zodra het weer kan,
in een dienst haar leven te gedenken.

We verliezen in zr. Nijkamp een zeer meelevende zuster, die
onze gemeente ook als diacones 2 periodes (o.a. als penningmeester) gediend heeft. Alleen de laatste jaren kon ze zo
vroeg in de ochtend helaas niet meer naar de diensten komen,
maar kon ze gelukkig nog wel bij de zusterkringbijeenkomsten
zijn (m.b.v. br. Gerrit Beuker) en de reisjes, waar ze altijd zo
van genoot. Na het overlijden van haar vriendin zr. Eke Spits
vond ze in zr. Jenny Jorna opnieuw een gezellig belmaatje. Ook
was zr. Wietie altijd bij de avondsluitingen in Almenum en de
bijeenkomsten van de gespreksgroep Almenum.
Een van de laatste keren dat we zo bij elkaar waren zongen
we speciaal voor haar een ander lievelingslied ‘Roodborstje
tikt tegen ’t raam tik, tik, tik, laat mij erin…’. Nu heeft God
haar binnengelaten…En wij moeten zr. Wietie missen, haar
zeer eigen kijk op (geloofs)zaken, haar verhalen over Harlingen en z’n ouwe seunen en over de gemeente. En met haar in
gedachten zullen we voortaan alle jaren het witte damast op
Witte donderdag extra netjes draperen en het zilver spiegelend oppoetsen.
Haar dankbaarheid en haar geloof in onze lieve Heer Jezus
hebben haar gesterkt, haar leven lang, en de hoop gegeven
voor de toekomst. Daarom springen een paar verzen uit haar
lievelingslied er voor mij uit het refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
en
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Mag zr. Wietie rust en het eeuwige leven genieten in Gods
liefdevolle omarming.
Da Wiske Beuker
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Crea-café helpt doopsgezind vluchtelingenwerk
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Helaas kunnen we als crea-café niet bij elkaar komen, maar thuis
wordt er nog steeds gewerkt aan “comforters” (troostdekens)
voor het vluchtelingenwerk.
Graag wil ik een foto met jullie delen, zodat jullie kunnen zien wat
er gemaakt wordt van al jullie beddengoed, gordijnen en andere
lapjes.
Voor een indruk wat er met de comforters gebeurt en voor meer
foto’s kunnen jullie terecht op www.dgwereldwerk.nl. Op facebook staan ook foto’s onder het kopje “vluchtelingenquilt”.
Wat het crea-café betreft is Heleen Smeding bereid om alle vragen
te beantwoorden.
Voor vragen over comforters kun jullie ook contact met mij opnemen, d.tigchelaar@live.nl of tel. 0517 64 24 03.
Douwe
Tigchelaar

Tegeltjeswijsheden, citaten en spreuken
Bij veel mensen hangen tegeltjes of wandborden aan de wand
met velerlei wijsheden. Vaak kijk je er niet naar, maar soms denk je
toch.. ja dat is ook zo…of zet het je aan tot nadenken…
Er zijn boeken verschenen met volkswijsheden en spreuken zowel
in het buitenland als hier in Fryslân. Simke Kloosterman (18761938), dochter van een herenboer uit Twijzel, maakte meer dan
1000 genummerde spreuken. Zoals deze:
70: As de maitiids-twirkes rûzje; herte, wurd wer jong en bliid.
223: Praat nooit ûnder it jild út-tellen.
250: De Bibel yn hûs - treast yn it hert.
875: Blinkende appels wurde it djoerst betelle.
Maar niet al haar verzamelde en zelf bedachte spreuken zijn mooi
en treffend, ze zijn dan ook in een andere tijd gemaakt en bedacht.
Misschien is de kunst- en spreukenkalender van Removos, die bij
mij thuis al jaren op de wc hangt, u ook bekend.
De volgende inzendingen van spreuken en tegeltjeswijsheden werden toegestuurd:
Lineke Ammerlaan:
Bij ons in de kamer hangt een tegeltje met de volgende tekst:
‘Het is aardig om belangrijk te zijn, het is veel belangrijker om aardig
te zijn’.
Nog een mooie spreuk: ‘De wrâld is goed, mar de minsken koene
better’ en ‘Doch dyn plicht en lit de lju mar rabje’.
Martien Kracht: ‘In mei leggen alle vogeltjes een ei’.
Uit ‘Spreekwoorden en gezegden uit de bijbel’ komen de volgende:
‘Zo moeder, zo dochter’.
De dochter aardt naar haar moeder, vertoont dezelfde karaktertrekken. Zie iedere spreukendichter zal over u deze spreuk gebruiken: zo moeder, zo dochter ( Ez. 16:44) .
en
‘Een leven als een oordeel’.
Een verschrikkelijk lawaai. Oordeel betekent hier het laatste oordeel. De uitdrukking is waarschijnlijk ontstaan naar aanleiding van
de volgende beschrijving van de wederkomst des Heren: En dan
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zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en
dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met
grote macht van heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met
luid bazuingeschal. (Mat. 24:30-31).
Hebt u ook een mooie spreuk? Stuur deze naar de reactie!
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Ik besluit met een spreuk die tot nadenken aanzet!
‘Dy’t de baarch ringet, moat him it gûlen treaste’
Sietske Ypenga
Gedicht geschreven voor mei 2020 door Hanny Otten, maar ook
nog actueel voor 2021:
Mei 2020
Maand die begint met een moment van stilte.
Waarin we doordrongen worden van de kilte
van gruwelijke daden, wat zovelen is aangedaan,
ik sta weer stil, kom je naast me staan?
Maand waarin we het vuur doorgeven,
omdat we hier in vrijheid mogen leven.
En de situatie nu mag je niet vergelijken
ga de bevrijdingsjournaals maar bekijken.
Maand van bloesem en van moederdag
van een bittere traan en een blijde lach.
Want wat voor de één zo vanzelfsprekend is,
is voor de ander juist een heel gemis.
Maand van goed afstand houden tot elkaar,
anders lopen de kwetsbare gevaar.
Want hoe gaat het na deze maand mei,
is dan deze situatie dan voorbij?
Maand van hopen en verlangen naar
van: de schouders eronder zetten met elkaar.
Van de natuur die weer op springen staat,
hou je daaraan vast als het minder gaat.

De Meimaand van Toon Hermans
Bij Toon Hermans thuis was de meimaand Maria-maand. De kinderen
plukten bloemen in de wei en zetten ze voor het blauw-witte Mariabeeld dat in de hoek van de kamer op een tafeltje stond. ’s Avonds
staken ze dan het waxinelichtje aan dat voor het Maria-beeldje stond
en dan baden ze knielend de rozenkrans. Toon Hermans herinnerde
zich dat hij met zijn drie broers op blote knieën op een ruwe kokosmat lag. Hij had herinneringen aan die harde kokosmat: rode pijnlijke
knieën! Maar het ging om Maria, en samen baden ze met zijn moeder.
En dat deden ze allemaal in de straat waar hij woonde. Maria hoorde
bij het gezin, je had naast je moeder, nòg een moeder, een moeder
vol van genade. Als kind weet je niet wat genade inhoudt, maar Toon
begreep dat dit een soort liefde was tussen de moeder in de hemel en
de kinderen op aarde. En op oudere leeftijd voelde hij nog dat warme
gevoel van toen. En hij maakte het volgende gedicht:

Maria
over de hele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,
vóór alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt onder het kruis
van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.
In Fryslân leerden de Friezen na de bekering tot het christendom
ook Maria kennen: ‘ De Mem fan God’. Heel veel torens van een kerk,
klooster of kapel kregen een Maria-klok. Die luidde drie keer daags
en riep op tot gebed: 6 uur ’s ochtends, 12 uur ’s middags en 6 uur ’s
avonds. Dat wordt het Angelus-luiden genoemd.
Predikant Herman F. de Vries heeft meditaties over Maria geschreven
in zijn boek: ‘Een weg tot Christus’. Onverwachts is hij geraakt door
Maria en hij ervaart haar aanwezigheid in zijn geloofsleven. Hij hoopt
op begrip van de lezer voor de wijze waarop de moeder van Jezus een
plaats inneemt in de harten van vele gelovigen.
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kleurplaat (een glas-in-lood)

De annunciatie van de engel Gabriël aan Maria
De hele kathedraal van Chartres is in feite gewijd aan Maria. Deze
tekening van het oorspronkelijke glas-in-lood venster is de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria.
(Lucas 1: 26-38) .

16

In heel het leven telt:
Verbinden, Vormen, Vieren en Vertrouwen.

Overig nieuws
Oud papier inleveren bij ‘De Haven’

Graag willen we jullie laten weten dat er elke maand gelegenheid
is om oud papier in te leveren bij het kerkgebouw ‘De Haven’ in
Harlingen (Noorderkade 2). Het gaat om elk eerste weekend van
de maand.
Op vrijdag van 15:00 – 20:00 uur en Zaterdag van 9:00 – 10:00 uur.
Alvast bedankt!

23 mei Oecumenische Pinkstergroet

De interkerkelijke zangdienst op Eerste Pinksterdag is komen te
vervallen. In plaats daarvan zal een livestream opname vanuit de
Grote Kerk worden uitgezonden vanaf 12.00 uur, verzorgd door
pastoor Marco Conijn (gesproken woord) en Ulbe Tjallingii als organist. We vieren onze verbondenheid en laten muziek van J.S. Bach
tot ons spreken.
Van harte aanbevolen!

Verjaardagen
11 mei
Br. J. Ammerlaan, 83 jaar
P.F.Catsstraat 15
8801 VA Franeker
Tel: 0517-851 380
10 juni
Br. H. Jorna, 80 jaar
Babingaweg 15
8861 TZ Harlingen
Tel: 0517-413 982
8 juli
Br. G. v/d Meer, 98 jaar
Sixtuswei 32
8855 HC Sexbierum
Tel: 0517-413 982
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Groepen/Kringen
• Zusterkring, Martsje de Jong
• Gespreksgroep Almenum, Wiske Beuker
• Zondagsschool, Hilde de Jong
• Kiezeltjes, Janneke Durksz
• Bijbelkring, Jan Norg
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• 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
Het kan geen kwaad goed te doen.
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9 mei moederdag
11-14 mei ijsheiligen
13 mei Hemelvaartsdag
23 en 24 mei Pinksteren
20 juni vaderdag

Een oud gezegde
Wanneer de ijsheiligen voorbij zijn,
kunnen de eenjarige planten naar buiten.
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Preekdiensten 23 mei t/m 4 juli

Tot 23 mei zijn er geen diensten,
alle vermelde diensten zijn onder voorbehoud
Zondag 23 mei
9.30 uur

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

12.00 uur

interkerkelijke livestream

Zondag 30 mei
9.30 uur

zr. G. Bies
organist B. Dijkstra

Zondag 6 juni
9.30 uur

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

Zondag 13 juni
19.00 uur

zr. S. Stelwagen
organist B. Dijkstra

Zondag 20 juni
19.00 uur

ds. Jeh. Regnerus
organist G.J. Elsinga

Zondag 27 juni
9.30 uur

nog niet bekend
organist G.J. Elsinga

Zondag 4 juli
ds. W.I. Beuker
9.30 uur
organist G.J. Elsinga
gezamenlijke dienst met De Lytse Streek

Inleveren kopij
Kopij voor het mei/juni 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 weer een dubbel nummer voor
de maanden juli en augustus. Het verschijnt in week 27 van 2021.
Kopij inleveren voor woensdag 23 juni 2021.
E-mail: redactiedgharlingen@gmail.com.
De redactie heeft het recht kopij te weigeren, in te korten of anderzins te wijzigen.

