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Van de redactie

Helaas mogen er nog geen fysieke kerkdiensten plaats vinden.
Zeker is dat er in ieder geval tot 18 april geen kerkdiensten zijn.
Op dit moment worden er in de Ring Bolsward afspraken gemaakt 
voor het maken van videovieringen op 28 maart (Palmzondag),  
4 april (Pasen), 18 april en 2 mei (mienskipssnein). De oecumeni-
sche uitzendingen van Omrop Fryslân worden georganiseerd door 
de Wurkgroep Tsjerketsjinsten yn Fryslân. De werkgroep heeft ge-
kozen voor de formule ‘Tsjerke fan de Moanne’: elke maand komt 
de dienst uit een ander plek.

Op tv kunt u uiteraard ook weer The Passion volgen: hét muzikale 
paasevenement over het lijden, sterven en de opstanding van  
Jezus. Deze keer speelt het verhaal zich af in Roermond.
The Passion is te zien op Witte Donderdag 1 april 2021 bij  
KRO-NCRV. 

Met name de rol van Judas is moeilijk. Maar volgens Rob, die de rol 
van Judas speelt, is Judas niet zomaar de bad guy die zijn vriend 
verraadt. Sterker nog, zonder Judas had het Paasverhaal er heel 
anders uitgezien. ‘Je kan alleen het goede hebben, als je ook het 
kwade hebt. Het feit dat Judas zo’n spijt heeft, dat hij er niet mee 
kan leven… Jezus is gestorven voor de zonde, maar Judas ook. Ju-
das heeft ervoor gezorgd dat het zo is gelopen. In theorie is Judas 
als eerste gestorven voor onze zondes en Jezus als tweede’. Iets 
om over na te denken.

Ook De Nieuwe Pastorale is voor een groot deel gevuld met aan-
dacht voor de lijdensweek en Pasen. De redactie hoopt dat door 
dit nummer toch het gevoel van Pasen in onze kerkgemeenschap 
merkbaar is, ook al zijn we niet samen. 

De natuur komt in deze tijd weer tot leven en tot leven komen 
vraagt kracht en energie. Lees het gedicht op de volgende blad-
zijde maar, dat Tineke Eenling heeft uitgezocht.
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Tuin
In mijn tuin mijn droomgebied
komen sprietjes, knoppen, 
kleine blaadjes,
dingen die soms schubbig doen,
driftig uit de aarde kijken.
Duizend rulle aardekorrels
moeten wijken, zand rolt weg
’t jonge goed dringt
woest omhoog
met gebalde vuistjes.
Mensen willen niet of durven
nauwelijks iets aan.
In mijn tuin gaat alles anders,
plant en bladknop
kruid en zaadjes
zijn gewetenloos
spontaan

Catharine van der Linden

De redactie

Bedankje
Wij bedanken de broeders en zusters van onze d.g. gemeente  
voor de blijken van medeleven, nu Tineke zo ziek is.
Het is fijn om te merken dat er aan ons gedacht wordt.

Hartelijke groet, 
Sjoerd en Tineke
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Van de Kerkenraad

Op 10 maart jongstleden heeft de kerkenraad fysiek vergaderd 
in de Mennozaal. Daar kunnen we op ruime afstand van elkaar 
plaatsnemen. Het was fijn elkaar weer even in levende lijve te zien. 
Lineke opende de vergadering. De heren van de financiële commis-
sie waren uitgenodigd om de cijfers te presenteren in verband met 
de komende leden-vergadering. Daarvan is het overigens nog niet 
duidelijk of die fysiek kan plaatsvinden of dat we ook deze keer de 
agenda en de stukken schriftelijk (via de e-mail) behandelen. Dat 
besluit nemen we na de volgende persconferentie. De kerkenraad 
heeft unaniem besloten om het houden van fysieke samenkomsten 
in ieder geval uit te stellen tot en met 18 april. Om de verbinding 
met u te houden hebben we gesproken over hoe we dan wat extra 
kunnen doen rondom Pasen. En nogmaals: geeft u het vooral aan 
als u iets nodig hebt! Er komen af en toe mooie ideeën langs waar-
over we altijd samen spreken en die (indien mogelijk) ook overge-
nomen worden.
Na het afwikkelen van alle agendapunten konden we, ook omdat 
we iets eerder waren begonnen, ruim voor de avondklok weer 
huiswaarts keren.
Nu ik deze laatste zin typ komt het nog even hard binnen: een 
avondklok! We zijn een jaar verder en de pandemie is nog niet voor-
bij. Een derde golf, vaccinaties die uitgesteld worden, vele strenge 
maatregelen. We zijn er nog niet. Laten we deze Pasen erop ver-
trouwen dat onze vrijheid terugkomt in welke vorm dan ook, ver-
trouwen dat het goed komt, op welke manier dan ook!
Gezegende Paasdagen!

Ellen Eghuizen

Spreuk:
Het heden moet al het goede van het verleden omhelzen

Feng Youlan
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Oproep

Onlangs had ik een gesprekje met Sietske. We spraken over hoe je 
een gesprekje met iemand kan organiseren. Want misschien wil je 
wel eens echt met iemand praten. Misschien ben je het alleen zijn 
beu en wil je fysiek met iemand praten.
Een telefoontje of mailcontact is natuurlijk altijd mogelijk, maar 
misschien wil je liever even gezellig (bij) praten/kletsen. Een ge-
sprekje van één op één, zoals de corona-regels dat nu voorschrij-
ven, is mogelijk. Dan organiseren we een koffie- of theegesprekje 
bij iemand thuis.
Helaas kunnen we nog niet met een klein groepje naar de kerk, de 
Mennozaal, dat is nog niet toegestaan.

Op 23 maart komen er nieuwe mededelingen van de regering en 
uiteraard weten we nog niet wat er gezegd gaat worden.
Misschien kunnen we na die datum met een groter -maar toch 
klein- groepje (hoeveel personen, weten we nog niet) een  
bijpraat-koffieochtend organiseren.
Wie weet wat straks weer mogelijk is. 

Nu kan iedereen zo’n één-op-één gesprekje via de telefoon of de 
mail aanvragen. We hebben verschillende diaconessen en een do-
minee, waarmee je kunt praten.

Dus… bij deze. Kom maar op, mijn telefoonnummer staat voorin 
de Nieuwe Pastorale bij de Diaconie.

Hartelijke groeten en veel sterkte, 
Mien

Spreuk:
Als je nooit luistert, 

denk je dat niemand je wat vertelt.
Elise Deben
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De Lijdensweek

In het christendom is de naam voor de week vanaf palmzondag t/m 
de Stille zaterdag: De Goede Week; de Heilige week; de Grote week 
of de Lijdensweek. De Goede Week heeft als zwaartepunt het  
Paastriduüm of het Triduum Sacrum, dat bestaat uit de drie dagen: 
Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag. Een driedaagse 
periode van gebed en bezinning. Daarna volgt Pasen! 

Broeder Martien Kracht uit Alkmaar stuurde ons hiervoor de vol-
gende passende gedichten uit ‘de oude doos van zijn geliefde 
moeder’.

Lijdensweek

In de dorheid van dit bestaan
roep ik tot U
waar bent U God om mijn dorst te lessen

In de droogte van dit leven
smeek ik U
waar bent U God , om mij te drenken met Uw water

In dit Godvergeten land
schreeuw ik het uit
waar bent U God, waar kan ik U vinden

O God, open mijn hart
opdat ik mij laat vinden
opdat ik mij kan laven aan het levend water

O God, 
wees nabij en voed mij
Amen
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Witte donderdag
U bent de weg gegaan
de weg die ik niet durf
de weg van vertrouwen
de weg van overgave.

U bent de weg gegaan
licht en liefde op uw pad
genezende handen, wijze woorden
de adem van God in de rug.

U bent de weg gegaan
vol vertrouwen
met uitzicht op het Kruis
Leer mij die weg te gaan.

Goede vrijdag
Mijn schreeuwend verdriet
mijn tranen, mijn wanhoop
leg ik aan Uw voeten neer
aan de voet van het Kruis.
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Mijn schreeuwend verdriet
gaat met U de diepte in
de peilloze diepten van de aarde
het kolkend magma.

Mijn schreeuwend verdriet
wordt daar geluidloos aangeraakt
en omgeven door de levensstroom
tot eeuwig leven.

Als alles donker is om mij
geen poort naar licht te zien
de weg zo zwaar te gaan
maakt Gij de wereld lichter

Als alles donker is om mij
licht Gij de wereld op
bloemen krijgen nieuwe kleur
bomen nieuwe glans

Als alles donker is in mij
licht Gij mij op.

Stille zaterdag
bloedrood
de roos in mijn hand
de doorn in mijn hart
bloedrood

bloedrood
de tranen aan het kruis
de splinter in mijn hart
bloedrood

bloedrood
het morgenlicht dat ontwaakt
een stralende zon
zuivere wit
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Sta op! Láát Pasen gebeuren! 

Heel graag willen we alles zelf doen. Heel 
graag hebben we de touwtjes zelf in han-
den. Maar als er iets duidelijk geworden is 
in deze corona-tijd en lijdenstijd, is het wel 
dat we een hoop kunnen, maar dat we toch 
niet alles in handen hebben; geluk, liefde, 
gezondheid, het leven, het is niet maak-
baar. Maar we krijgen ondertussen wel van 
alles in de schoot geworpen, geloof, hoop 
en liefde, uitzicht, toekomst, een rijk van 
vrede. Komt het van God die zo nabij wil 
zijn, steeds weer? Het is niet te begrijpen, 
we hielden het voor onmogelijk, maar toch 
gebeurt het, en laat het maar gebeuren.. . Krampachtig vasthou-
den heeft geen zin, loslaten mag, het komt goed, hoe dan ook, het 
komt goed! Misschien is het net als met de oude Hebreeërs die uit 
Egypte bevrijd, een mensenleven lang door de woestijn trokken, 
of als de ballingen in Babel, er leek geen einde aan te komen, maar 
ze durfden de vleespotten los te laten en van dag tot dag te leven, 
samen, sober in de woestenij… en ineens zagen ze het: het land 
van belofte, van nieuw leven.

Dat prachtige lied 608 van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door 
Antoine Oomen: De steppe zal bloeien, Kuhr vertolkt het heel mooi! 
(https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o Lenny)

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.



11 

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen.
die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen.
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Maar Maria dan, Maria van Magdala, de diep bedroefde vriendin van 
Jezus, het lachen was haar vergaan. Misschien herkennen we onszelf 
wel in haar. Ze ging naar het graf van haar leraar en leidsman, haar 
vriend. Zij zag geen toekomst. Alle hoop was haar uit handen geslagen, 
alles was ze kwijt, zelfs zijn lichaam, een leeg graf (Johannes 20:1-18). 
Maar de evangelist Johannes begint zijn Paasevangelie met: … Vroeg 
op de eerste dag van de week, …en dat doet me denken aan het schep-
pingsverhaal in Genesis. Betekent dit een nieuw begin? Maar Maria ziet 
alleen een tuinman… 
Rembrandt heeft dat tafereel geschilderd: Een man met een hoed en een 
grote schop in het wit in het midden, Maria vlak naast Hem op haar knieën 
bij een graf met engelen voor een open donkere spelonk. Een enorme 
boom staat vlak achter hen beiden. Misschien is het wel de boom des 
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levens van ‘den beginne’ in 
de hof van Eden. Rembrandt 
schildert net het moment dat 
Maria zich omkeert op het 
noemen van haar naam, het 
moment dat ze in de tuinman 
haar vriend herkent…Schrik 
en blijdschap tegelijk zijn van 
haar gezicht af te lezen. Rem-
brandt schildert hen samen 
als stralend  
middelpunt, maar het licht 
komt niet van Jezus. Het licht 
komt uit een lichte  
achtergrond. Rembrandt 
heeft hen beiden in het 
vroege ochtendzonnetje ge-
zet, een nieuwe dag, een nieuw begin en zo lijkt Rembrandt Jezus 
en Maria af te beelden als de nieuwe Adam en Eva. En Jezus met de 
schop in de hand staat klaar om zijn tuin tot bloei te brengen. 
Ida Gerhardt (1905-1997) beschrijft het in een gedicht:

Christus als hovenier 
Eén Rembrandt kende als kind ik goed: 
de Christus met de grote hoed 
wandelend in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.

En nóg laat ik mijn tranen gaan 
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en – wat terzijde- in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud 
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier 
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.
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Voor Ida Gerhardt was dit beeld van de opgewekte Christus als 
hovenier een levenslang troostend beeld. En van harte hoop ik 
dat het ook ons troost en hoop geeft: Jezus die als hovenier zorg-
draagt voor die nieuwe schepping, vol mensen die zich laten ver-
wonderen door het schier onmogelijke, en het krachtige en ster-
kende vooruitzicht van een van de doodsmachten bevrijd leven! En 
mag het ons inspireren om als Maria, de ‘apostel der apostelen’ op 
te durven staan en het hoopvolle verhaal van Jezus door te vertel-
len en te leven en Gods zorgzame liefde te laten gebeuren. 

Marinus van den Berg verwoordt de Paasgedachte zo:

Sta op
jij ontmoedigde, jij teleurgestelde, jij verdrietige
verstik niet in je wanhoop
in je teleurstelling, je verdriet.
Sta op
jij krachtige, jij betrouwbare, jij met je warmte
richt je kracht, je vertrouwen, je warmte
op allen die krachteloos, zonder vertrouwen
en koud van binnen zijn.
Sta op
jij kind, jij jongere, jij jongvolwassene
jij midden in het leven, jij oudere
durf te geloven in het nieuwe leven
in de toekomst voor elke mens
in een nieuwe wereld waar we van elkaar houden
als zusters en broeders
Sta op! Láát Pasen gebeuren!

En wij zullen horen.
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven!

Vrolijk gezegend Paasfeest!
Da Wiske Beuker



14 

Bericht van de FDS

Beste broeders en zusters, 
In de bestuursvergadering van de FDS op 4 maart j.l.  hebben we 
moeten besluiten dat we de Voorjaarsvergadering op woensdag 
7 april a.s. helaas niet door kunnen laten gaan. Het ziet er op dit 
moment niet naar uit dat de regels veel versoepeld zullen worden. 
Het risico om een groot aantal mensen te laten reizen en bij elkaar 
te laten komen is naar onze mening niet verstandig. Het spijt ons 
zeer, maar het is niet anders. 
De agendapunten worden doorgeschoven naar de najaarsvergade-
ring.
 
Met een hartelijke groet namens het bestuur van de 
Friese Doopsgezinde Sociëteit
zr. Korneel Roosma-de Vries
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April

April doet wat hij wil.
&

Aprilletje zoet,
heeft nog wel eens 

een witte hoed.

Twee spreuken die zo op het tegeltje van de vorige Pastorale 
geschreven kunnen worden. Maar in het gedichtje bij deze (lege) 
tegel stond deze spreuk  in het gedicht :
 Een goede spreuk
       is altijd leuk

Zijn deze ‘weerspreuken’ leuk of geven ze aan wat er zou kunnen 
gebeuren met het weer in een bepaalde periode?

Hebt u een leuke spreuk in het tegeltje geschreven. Ja? Stuur het 
de redactie toe, we zijn benieuwd!

Veel mensen hebben tegeltjes of wandborden aan de muur. Bij-
voorbeeld deze: ‘Van het concert des levens krijgt niemand een 
program’.
Of een Friese: ‘It is mei sizzen net te dwaan’.



16 

Deze spreuk past goed bij de doperse mentaliteit,  want wat zegt 
de doperse spreuk:
Dopen wat mondig is, 
Spreken dat bondig is
Vrij in het Christelijk geloven, 
Daden gaan woorden te boven.

Veel spreuken, spreekwoorden, citaten en gezegden vinden hun 
oorsprong in de bijbel. Daarbij zijn bekende en onbekende:
- ‘Zijn handen in onschuld wassen’; verklaren dat men onschuldig is 

aan iets.
 Komt van: …ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de 

goddelozen zit ik niet neer. Ik was mijn handen in onschuld (Ps. 
26:-5-6) Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar er oproer ont-
stond, nam hij water, wies zijn handen ten aanschouwen van het 
iedereen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan zijn bloed’… ( Mat. 27:24)

of
- ‘Doe wel en ziet niet om’. Doe wat goed is zonder dank te verwach-

ten op op de gevolgen te letten. 
 Komt van: Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar 

hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods 
(Luc. 9: 62).

Ook in het bijbelboek Spreuken zijn veel spreuken en wijsheden te 
vinden, het  staat er vol mee.

Kortom voor elke gelegenheid in het leven is wel een spreuk te 
vinden. Zoals: ’Lear fan juster, dream fan moarn, en libje hjoed’.

No: ‘Sa is it en net oars, want as it oars wie, soe it wol oars wêze!’
Sietske

Uitspraak:
De wijsheid bestaat uit drie woorden: 

doorzicht - inzicht - uitzicht.
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Tweehonderd vlieger-bouwpakketjes 
uitgedeeld in aanloop naar Pasen

De Bethelkerk heeft inmiddels al honderd tasjes aan kinderen uit-
gedeeld met daarin een bouwpakketje van een vlieger die ze zelf 
in elkaar kunnen zetten en versieren. In het tasje zit ook het uitge-
schreven verhaal van De Vlieger en een uitnodiging om 3 april om 
15.00 uur te komen vliegeren op het strand van Harlingen. Uiter-
aard op meer dan 1,5 meter afstand anders raken de touwtjes van 
de vliegers in de knoop. 

De paasdienst heeft als overkoepelend thema: ‘Van God los?’. Ook 
hier zal het verhaal van de vlieger worden verteld en uitgelegd 
door René Millenaar.  Een viertal zangers vanuit de baptistenge-
meente is al druk aan het oefenen om tijdens de dienst een aantal 
mooie liederen te zingen. Dit kwartet staat onder leiding van Pia-
niste Joanne Millenaar.

Alle kinderen, groot en klein kunnen een bouwpakketje krijgen. 
Wil je ook meedoen en een tasje ophalen? Whatsapp dan even met 
Ragnhild Leijenaar: 06-48398589. Wees er snel bij want op=op.

De Livestream is 4 april te bekijken op het YouTube kanaal van 
Bethel Harlingen en begint om 10:00 uur.
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Mien Sietsema stuurde ons het volgende toe:
Naar aanleiding van het boek ‘Tel tot tien’, geschreven door Karin 
Rose , heb ik een reactie. Ik heb vaker een boek van Karin Rose 
gelezen. Zij verwerkt meerdere personen, die met elkaar in contact 
komen. In de lijnen die hierin ontstaan  speelt meestal een bepaal-
de vorm van geweld, of verlies. Deze keer, in dit boek, één lijn: een 
vader, een weduwnaar met een dochter van 14 jaar Cristy Carring-
ton . Het leek een prachtig contact en toch merk je dat de vader 
niet ziet hoe het meisje verandert. Ze pubert en kan haar vader niet 
bereiken.
Het meisje schreef  hierover een gedicht dat ik erg treffend vond, 
het trof me met name door de eenzaamheid die er uit springt. Dat 
kan natuurlijk op vele vormen van relaties slaan.

Casper
Heb ik al gezegd dat er een geest bij ons woont?
We noemen haar Casper.
Ze volgt me overal.
Zweeft elke dag boven mijn bed als ik wakker wordt.
Zit in het zeepbakje in de douche.
Strijkt neer op de rand van mijn spiegel.
Staart naar me.
Haar ogen…….mijn ogen……..haar ogen.
Ze heeft mijn ogen gestolen.
Mijn neus….mijn kin.
Mijn pa is degene die haar heeft uitgenodigd,
haar heeft gevraagd te blijven,
haar heeft gepaaid met beloftes van eeuwigheid.
Soms als hij naar me kijkt
vertrekt zijn gezicht
alsof hij haar ziet,
terwijl ik het maar ben.
En ik durf te wedden dat hij hoopt
dat hij kon ruilen, al was het maar voor een dag.
Het verhaal gaat dat Casper perfect was.
De perfecte echtgenote de perfecte moeder
de perfecte vrouw.
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Met de ene hand gedichten schrijvend
en tegelijk met de andere hand bordurend.
Donna reed kan niet aan haar tippen
en daarom vertrekt zijn gezicht.
Want ik, ik ben niet perfect.
Ik begrijp niets van meetkunde.
Ik weet het verschil niet
tussen kruissteek en kruispunt.
Ik ben maar een dubbelganger.
Een herinnering aan een betere versie die ooit bestond.
Fladderend door mijn vaders leven.
Bijna onzichtbaar.
Haar ogen blauwer helderder.
Elke dag vervagen de mijne een beetje meer.
Elke dag is mijn deel minder duidelijk.
Tot ik me afvraag wie de geest is.
En wie alleen maar beter verdient.
 
Cristy  Carrington  (2006)

Oude vriend
Ze vallen meestal tegen als je ze herleest, 
de boeken die je ooit (figuurlijk) hebt verslonden,
want wat je daar ook vroeger mooi aan hebt gevonden,
dat blijkt dan op zijn hoogst inmiddels mooi gewéést.
En toch…je pakt wel eens een bandje uit een kast,
blaast er het stof af en al bij de eerste zinnen
wandel je lang vergeten paradijzen binnen,
weer als vanouds ontroerd en weer opnieuw verrast.
Een vriend van wiens bestaan je amper nog iets wist,
maar die je al die jaren pijnlijk hebt gemist.

Jan Boerstoel

Ingezonden door Jelna Bosma
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Verjaardagen

2 april 
zr. L. de Groot, 76 jaar
Horscamp 65,
8861 TN Harlingen,
Tel: 0517 417 305

11 april
br. Sj. de Jong, 76 jaar
De Goudplevier 21,
8862 LK Harlingen,
Tel: 0517 234 824

10 april 
zr. G. Klaasen-Schipper, 89 jaar
Horscamp 13,
8861 TM Harlingen,
Tel: 0517 431 606 

11 april
zr. I. Kroon-de Jong, 87 jaar
Willemskade 5b,
8861 XB Harlingen,
Tel: 0517 235 979 
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Kort overzicht van de geschiedenis 
van de Nieuwe Pastorale

Het gemeentekrantje is gestart in 1975, het was een herderlijk 
schrijven op een A4. Later werd het  een boekje op A5 formaat.
Tot 1993 verzorgde de heer Smeding sr. de redactie en de bezor-
ging. Na 1993 was  het redactieadres vacant, voorlopig nam Lineke 
Ammerlaan dit waar. Uiteindelijk heeft zij samen met haar man 
Jacob 35 jaar de Nieuwe Pastorale verzorgd. Een informatief artikel 
hierover stond in de NP van mei 2015. 

In mei  2015 namen Gerrit Beuker, Jelna Bosma, Tineke Eenling  
en Sietske Ypenga de verzorging van het gemeente blad over. De 
redactie wordt voornamelijk verzorgd door Tineke en Sietske.
Jelna doet met name de lay-out en Gerrit zorgt voor de bezorging, 
eventuele foto’s en levert de informatie over collectes/bloemen en 
verjaardagen aan. 

Vaste informatie om de gemeente te informeren komt van de  
predikant en de voorzitter van de kerkenraad. Derden leveren zo 
nu en dan informatie aan. Ook wordt informatie overgenomen van 
de Ring, provincie Fryslân en het FDS. Van overigen  wordt kopij  
opgenomen als het past bij het blad. Dit alles met de opzet om een 
zo aantrekkelijk èn informatief  blad voor de leden van de doops-
gezinde gemeente Harlingen  te verzorgen.

De huidige redactie gaat het zesde jaar in, ze hebben samen dan 
ook al heel wat nummers verzorgd. Waarbij soms een pagina met 
kleurenfoto’s van bijzondere gebeurtenissen is opgenomen en de 
winterprogramma’s van groepen en kringen helder en duidelijk 
worden weergegeven.

Het wonder is een voortdurende 
ons ontsnappende onmogelijkheid.

Stephan de Jong
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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, 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.

De stad is de leermeester van de mens.
Aesopus
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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 mei en juni. Het verschijnt in week 17 van 2021. 

Kopij inleveren voor woensdag 21 april 2021.

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


