
 Wekelijkse Zondagsbrief 
 

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij 

inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2–28 of via mail: 

scriba@pg-harlingen.nl 
1 

  

       Zondag  1 november 2020 
Welkom in de kerk 
U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste 
nieuws in onze gemeente. Hebt u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u 
graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en thuisgebleven gemeenteleden gelezen.  
 

Bij deze dienst 

Het is een volle dienst vanmorgen. Allereerst 1 november, Allerheiligen: de dag waarop wij de gemeenschap van de kerk 
mogen vieren als gemeenschap van alle tijden en alle plaatsen. Verbonden met hen, die ons voorgingen op de weg van 
het geloof. En verbonden met hen die net als wij, waar ook ter wereld, de weg van geloof, hoop en liefde willen gaan en 

be-amen. Dit be-amen krijgt vanmorgen in het bijzonder gestalte in de openbare geloofsbelijdenis. Het is 
vandaag ook najaarszendingszondag, een dienst die mede voorbereid is en uitgevoerd wordt door leden van de 
ZWO-groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Het helpen en dienen staat dan 
centraal. Dit krijgt vanmorgen een bijzonder accent niet alleen vanuit de verbondenheid vanuit de 

kerkprovincie Friesland met Rwanda, maar ook in het afscheid en de bevestiging van een nieuwe diaken. Vanwege deze 
bijzonderheden is de kleur in de kerk deze zondag rood: de kleur van de liefde en de kleur van Pinksteren en de Heilige 
Geest, die is en wordt uitgestort, overal waar mensen de weg achter Jezus willen gaan. Een duif vlucht naar het licht. Zo 
mogen wij leven en wandelen in Gods licht en elkaar als kinderen van één Vader bemoedigen, in de kerk en thuis.  
 
Zondag  1 november 2020: liturgische kleur: ROOD.  Allerheiligen m.m.v. leden van de ZWO 
09.30 uur  Grote Kerk – voorganger ds. T. G. van der Linden 

Ouderling van dienst:  Aafke van der Zee,  lector :  Aagje Wouda,  organist : Bauke van der Meer 
Schriftlezing:  Matt. 25 : 1- 13   
koster: Kees van den Nieuwenhuizen m.m.v.  Ele Henk Wouda (techniek) 

 
Vanmorgen zal Hildo Mellema, belijdenis van zijn geloof afleggen en zal Sissy de Boer worden bevestigd als diaken van 
onze gemeente.  
We  nemen afscheid  van Anne van Eijck, na ruim 4 jaar diaken te zijn geweest.  
 
Voorzangers deze morgen zijn een aantal leden van het Christelijk gemengd koor. 
De coördinatoren zijn : Oane Zuidema en Anne van der Tuin. Voor gemeenteleden die vanmorgen niet in de  
kerk aanwezig kunnen zijn, is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te beluisteren via www.pg-harlingen.nl .   
 
Collecte : tijdens de dienst zal er niet worden gecollecteerd. Bij de 3 uitgangen staan collecteschalen en deze collecte 
wordt 50 – 50 gedeeld tussen ZWO en kerk. Bij binnenkomst heeft u een nieuwsbrief van Kerk in Actie ontvangen, met 
daarin o.a. uitleg van onze ZWO en verhalen over Rwanda. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!! 
 
U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie/ZWO?  
U kunt uw bijdrage o.v.v. ‘schaalcollecte’ overmaken op rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van 
kerkrentmeesters en/of  op bankrekeningnummer  NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. College van diaconie. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet van de gemeente  en ter bemoediging naar:   
dhr. F. Tjalsma en naar dhr. C. Bom. 
Wilt u de bloemen bezorgen? U kunt ze na de dienst afhalen uit de consistorie. 
 
We denken aan: 
– mw. A.E. Dekker-Vuursteen. 
– mw. C. Boutsma-Struiksma. 
 Mw. Boutsma. 
Wij wensen hen en allen die zorgen hebben vanwege hun gezondheid, heel veel sterkte en Gods Nabijheid. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Correctie: 
In Getijdenstroom nr. 11 staat dat donderdag 12 november a.s.  om 20.00 uur een live muzikale meditatie zal 
zijn. Dit is niet correct. Deze muzikale meditatie vindt plaats van 19.15 – 19.45 uur tijdens het Stilte Uur   
 
Kerkdiensten in de komende week: 
Dienst woensdag 4 november 2020:  liturgische kleur : groen. Dankstond voor gewas, visserij en arbeid. 
19.30 uur  de Grote Kerk  voorganger ds. C. Glashouwer 
    Ouderling: Harmen Bloemhof,  lector: Neeltje Hiemstra, organist: Bauke van der Meer 
 
Ook voor deze dienst kunt u zich opgeven bij de scriba     avdkzegel@ziggo.nl   
Aanmeldingen graag uiterlijk dinsdag 3 november tot 20.00 uur. U krijgt dan van mij woensdagmorgen een  
bevestiging dat u wordt verwacht. 
 
Dienst op zondag 8 november 2020: liturgische kleur groen > Oogstdienst 
09.30 uur   de Grote Kerk voorganger drs. J.W. Uringa, pastor in MCL 
    ouderling: Annie van der Kooi, lector Jan de Jong, organist Eeuwe Zijlstra 
 
Wilt u bij deze dienst in de kerk aanwezig zijn dan moet u zich wel opgeven bij de scriba, Midlumerlaan 2-28. 
avdkzegel@ziggo.nl  of tel.  851995. Let op: niet via de brievenbus in de Hoeksteen.  NB:  Opgave geldt voor alle 
kerkbezoekers: gemeenteleden, ambtsdragers, voorzangers en gasten.  Aanmelding graag uiterlijk vrijdag  6 november 
tot 18.00 uur. Als u bij de eerste 30 aanmeldingen bent, krijgt u van mij zaterdagmorgen (5/11)  een berichtje, zodat u 
weet dat u wordt verwacht. We nummeren door bij te veel aanmeldingen, u/jij wordt dan automatisch op de lijst gezet 
voor de volgende zondag.  
 
Meditatie :   
‘… maar wie de HEER verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op als vleugelen  als arenden.’ Jesaja 40:31 
Nieuwe kracht. Wie is er niet naar op zoek? We horen dagelijks van corona-moeheid en oplopende aantallen zieken.  
In de zin voorafgaand aan ons tekstvers is sprake van ‘jongelingen’ die ‘moe en mat’ geworden zijn. Dat is ook het geval 
in de huidige tijd. Maar met name voor jongeren is deze tijd een lastige tijd. Zij worden beknot in hun vrijheid en 
groepsprogramma’s. Het oude boek Jesaja spreekt dan opnieuw met kracht tot onze verbeelding. De arenden in de 
woestijn gingen een tijdje in de rui. Om daarna met nieuwe kracht weer op te vliegen.  
Covid heeft ook een soort rui teweeggebracht in de samenleving. Het leven is niet als anders. We zijn in last en worden 
beperkt. We kunnen ons daardoor moe en mat voelen, precies zoals de profeet zegt tegen de ballingen in Babel. Maar 
hij zegt er nog iets bij, eraan voorafgaand: dat bij God de bron van leven is. Dat de HEER een eeuwig God is en de 
Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moe, noch mat. Hij geeft de moede kracht en vermeerdert de 
machteloze sterkte. Sterke taal!  
In dichterlijke verbeelding ziet de schrijver van de boekrol dit voor zich aan de arenden in de steppe en de woestijn. Kijk, 
hoe die opvliegen met nieuwe kracht, als de ruiperiode voorbij is! Zo mag een ieder groeien in vertrouwen en 
verwachting. ‘Maar wie de HEER verwachten…’ Jesaja gebruikt de godsnaam, die ook op de berg bij Mozes klinkt. De 
Naam van God die is en er zijn zal. Als een bron van liefde en nabijheid en een bron van hoop en kracht. De HEER 
verwachten, dat is niet alleen iets voor de Adventstijd of slapeloze nachten. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons 
heil! klinkt het eerder in Jesaja. Geweldige teksten in spannende tijden, die veel van ons vragen, maar ook uitnodigen 
om te groeien in de diepte: in geloof en vertrouwen. De dichter van Psalm 103 zegt: 
2.  Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 

dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort.     Teunard van der Linden 

 
De kerkenraad deelt u mee: 
dat alle kerkelijke activiteiten, zoals de Bijbelkring, de Gespreksgroep rond de tafel, de Bonhoefferkring,  
de kring Oog in oog, het bezoek aan de Bonifatiuskapel in Dokkum, de literatuurkring, de eetgroep Samen aan tafel  
in de maand november niet door zullen gaan. Het brei-café blijft voor de rest van dit jaar gesloten. Informatie,  
hoe het zal gaan in de maand december, krijgt u t.z.t. via de zondagsbrief en/of Getijdenstroom. 


