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       Zondag 15 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 zondag 

We luisteren ook vanmorgen weer naar een aantal voorzangers. Deze morgen zijn dat een aantal leden van de Cantorij 

en een lid van het Christelijk gemengd koor. Heel fijn dat de koren ook hierin samen kunnen en mogen zingen. 

 

Zondag  15 november 2020:   liturgische kleur: groen   

09.30 uur   Grote Kerk – voorganger ds. L.W. Nijendijk 

  Ouderling van dienst: Lies Hager  lector:  Syds Keuning,  organist: Otto Roelofsen 

  Schriftlezing:  Ezechiël 34 : 11-17  / Matteüs 25 : 31 – 46 

  KND: Ymieke Miedema       /   koster: Kees van den Nieuwenhuizen      

 

De coördinatoren zijn :  Ele Henk Wouda en Theo van der Meulen. Voor gemeenteleden die vanmorgen nog 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 toren uitgang staat een collecteschaal 

en deze collecte wordt 50 – 50 gedeeld tussen diaconie en kerk.  

U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie?  

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:   

mevr. Lucy Baard, en naar dhr. Oene Visser 

De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg wil brengen. Na afloop van deze dienst 

kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

Meeleven: 

– Mw. C. Boutsma-Struiksma komt maandag 16 november vanuit Noorderbreedte Revalidatie Leeuwarden weer 

naar huis. 

– De bewoners van de afdeling Bolder in De Batting zullen maandag 16 november verhuizen naar een ander deel 

van het gebouw. De appartementen in De Batting worden gerenoveerd en verbeterd. We wensen de bewoners 

en hun familieleden veel moed bij alle veranderingen. 

 

Schrijfactie Amnesty International. 

Deze zondag worden er weer brieven uitgedeeld om deze te sturen naar gewetensgevangenen. Schrijft u (ook) weer mee? 

De kant en klare brieven zijn tegelijk met de zondagsbrief aan u opgestuurd en als u deze morgen bij de dienst aanwezig 

bent, liggen er ook nog brieven bij de in-/uitgang voor u klaar. Voor meer info zie Getijdenstroom nr. 11 blz. 14 

 

Zondag voleinding  22 november 2020 – in de Grote Kerk. Voorganger is ds. T.G. van der Linden 

Volgende week zondag vieren wij Zondag Voleinding, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voor deze dienst hebben 

de nabestaanden van degenen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn per brief een uitnodiging ontvangen. De 

kerkenraad bespreekt komende donderdag de randvoorwaarden van deze dienst in verband met eventuele (te grote) 

drukte. Het aantal aanmelding vanuit de gemeente zal deze zondag beperkt zijn. De dienst is wel voor iedereen via de 

livestream te volgen.  

 

Zondag 22/11 is Annie van der Kooi-Zegel ouderling van dienst / diaken van dienst is Tryntsje Bouma- de Jong en  

Corina van der Meulen-Rozenga is dan lector. Organist is Eeuwe Zijlstra. Koster: Kees van den Nieuwenhuizen.  
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Vanwege deze bijzondere dienst is de uiterste dag van aanmelden iets naar voren gehaald. Naast de nabestaanden van 

hen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan kunnen ook gemeenteleden zich aanmelden. Aanmelding dan wel graag 

uiterlijk voor woensdag 18 november 20.00 uur. Bij de scriba avdkzegel@ziggo.nl of tel. 0517 851995 

 In verband met deze bijzondere dienst krijgt iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld al op vrijdag 20 november een 

berichtje of u bij deze dienst aanwezig kunt zijn. 

 

Herfst 

Het blad valt alweer van de bomen: wind en regen zorgden daar wel voor, deze week. De groene bladeren kleuren 

roodbruin, als de zon er op staat een prachtig gezicht. 

Kortom: het is herfst. Herfst, een jaargetijde vol tegenstellingen: aan de ene kant grimmig en somber, ruig weer, harde 

wind, donkere regenwolken en aan de andere kant strakblauwe luchten, een zon waarin je je nog kunst koesteren, 

schitterende, felle kleuren en vergezichten. Sommige mensen hebben een hekel aan de herfst; alle bladeren vallen van 

de bomen, de avonden worden langer, de dagen korter, het duister valt al snel in. 

Anderen vinden dat juist zo gezellig: als het buiten donker is en slecht weer, is het binnen warm, licht en knus. Ook hierin 

is de herfst een jaargetijde vol tegenstellingen.De herfsttijd is wel gebruikt als beeld voor het leven.  

De 19e eeuwse dichter Willem Bilderdijk maakte een gedicht op de herfst, dat als Gezang 287 in de oude gezangenbundel 

was opgenomen: 

"Reeds daalt met een omwolkt gezicht / de zon vroegtijdig neder, en later toont haar zwakke licht zich aan den hemel 

weder. / Het schoon seizoen is heengesneld, / en reeds wordt op het dorre veld  / de ruwe storm vernomen. / Het laatste 

bloempje  neigt ter aard / en de adem van den herfst ontblaart de schaduwrijkste bomen.  U, die ons steeds ten Vader zijt, 

/ U blijven wij verwachten, / al nadert 's levens wintertijd, / al slijten onze krachten. / Ook in dien herfst des levens zal / 

ons hart, bij smart of ongeval, / niet vruchtloos op U bouwen. / Gij blijft den ouderdom ten staf, / Gij blijft tot aan, tot over 

't graf / in Christus ons vertrouwen."  

In dit lied wordt de herfst in de natuur vergeleken met de herfst in het leven, de ouderdom, die met gebreken komt. 

Hoe we het ook wenden of keren: de herfsttijd bepaalt ons wel bij de eindigheid van alles. "We hebben hier geen blijvende 

stad", zei oma altijd, en zo is het natuurlijk, al staan we daar niet altijd bij stil. Ook in de kerken wordt in deze tijd van het 

jaar de eindigheid tot thema: niet alleen het einde van het leven, maar zelfs ook: het einde van de wereld. Niet bepaald 

een opgewekt thema, zo op het eerste gehoor. Zou het daardoor komen, dat sommige mensen in de tijd, dat de bladeren 

vallen, last krijgen van neerslachtigheid of soms zelfs wel depressies? Ineens wordt het weer duidelijk: het leven is eindig; 

je kunt niet eindeloos doorgaan met dingen uitproberen, dingen voor je uit schuiven, vrijblijvend eens kijken, nu hier, dan 

daar…. Op een gegeven moment moet je eens beslissen, wat je wilt in het leven, wat je doet in de wereld. Want anders 

is je leven voorbij en is het te laat ….. Aan de ene kant misschien een beklemmende en verlammende gedachte, maar aan 

de andere kant toch ook een stevige aansporing: doe eens wat, maak eens een keuze, nu kan het nog. Over het einde van 

de wereld denken we maar liever helemaal niet na; dat is echt een ver van ons bed show geworden. Hoewel: de 

coronacrisis heeft ons duidelijk gemaakt, dat het leven niet maakbaar en zeker eindig is. Wat zal ik nog aan mijn 

herfstmozaïek toevoegen? De warmte en het licht van de zon misschien? Het kan koud zijn in de herfstdagen, maar op 

beschutte plekjes kun je soms nog even in de zon zitten, de zonnestralen over je gezicht laten strelen en genieten van de 

prachtige herfstkleuren in het zonlicht. 

Wij mensen, wij zijn vaak zo ééndimensionaal bezig: alleen maar gericht op één ding, terwijl het leven zo breed 

geschakeerd is, als het zonlicht in een herfstbos. Laten we proberen licht en donker bij elkaar, naast elkaar te zien. Dat 

vind ik altijd ook het mooie van Advent. In de donkere tijd voor Kerst schijnt het licht van de verwachting. 

Altijd, altijd is er blijkbaar weer een uitzicht over die grens, over die eindigheid heen. Nieuw licht, een nieuwe weg, nieuw 

leven, een nieuwe dag, het duister voorbij. 

Hoe we de wereld en het leven ook mogen ervaren; heel positief of heel negatief: er is geen dag, dat God er niet is. Ook 

al denk je soms anders, toch is God een metgezel, iemand die je draagt, je aanspoort, je een steuntje in de rug geeft, met 

je mee huilt en lacht. 

Dat vind ik nog altijd het mooie van dat gedicht van Bilderdijk: “U, die ons steeds ten Vader zijt, U blijven wij verwachten”. 

Dat is een vertrouwen, dat ik van jongs af aan mee heb gekregen, en dat nog altijd ergens diep in mijn hart zit, en ik denk: 

er ook niet uit te krijgen is. 

Ook in de herfsttijd van het leven is God er en mogen wij Hem verwachten. En dat mag ons vrede geven. 

ds. Bertus Nijendijk 

  

Kerkdienst Omrop Fryslân  

Komende zondag, 15 november, zal ds. Teunard van der Linden voorgaan in de wekelijkse uitzending vanuit de 

Martinikerk in Franeker. Het thema van deze dienst is ‘Nieuwe kracht!’ naar aanleiding van de slotverzen van Jesaja 40: 

‘Maar wie de HEER verwachten, putten nieuwe kracht.’  






