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                 Zondag 03 januari 2021 
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.  
 

Mede namens de kerkenraad wens ik u en jullie allen voor het nieuwe jaar: veel Heil en Zegen  

Lied 511 : 1 en 7 : 

Door goede machten trouw en stil omgeven   In goede machten liefderijk geborgen 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,   verwachten wij getroost wat komen mag. 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven   God is met ons des avonds en des morgens, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar.    is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
 
Zondag  03 januari 2021   09.30 uur  -  Grote Kerk – voorganger ds. A.T. de Gorter  
Zondag Epifanie   Ouderling van dienst: Jan van der Tuin /  lector:  Jaap van der Meulen,  organist: Sjouke Bruining 
Liturgische kleur: wit  Schriftlezing:  Jesaja 60 : 1 – 6   /    Matteüs 2 : 1 – 12   
    koster:  Kees van den Nieuwenhuizen      
    De voorzangers deze morgen zijn een aantal leden van de Cantorij. 
    De coördinatoren zijn: Harmen Bloemhof en Oane Zuidema 
Omdat er geen ouders met kinderen in de kerk aanwezig (zullen) zijn is er deze morgen geen kindernevendienst. 
Voor gemeenteleden die vanmorgen nog niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, is de dienst gelijktijdig of eventueel ook later te bekijken 
via www.pg-harlingen.nl .   
 
Collecte: De schaalcollecte (50-50) (bij de uitgang)  is bestemd voor 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 dan 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. Peter Hoffmann, en naar mevr. Merkus. 
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van deze dienst kunt u ze 
ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Meeleven: 
Wij leven mee met ouderling Jet Twijnstra, in deze dagen van afscheid van haar partner Peter Hoffmann, in de kring van de familie. 
Ook denken wij aan degenen die het nieuwe jaar alleen zijn begonnen, doordat hun partner hun het afgelopen jaar ontviel. Dat zij en 
wij allen mogen zeggen: ‘de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen.’ (Hebr. 13:6).  
 
 
Zondag 10 januari is de eredienst in de Grote Kerk komen te vervallen en er zal ook geen life-stream zijn. Wel hoop ik u op zaterdag 
9 januari weer een zondagsbrief te sturen. 
Zondag 17 januari is er wel weer dienst in de Grote Kerk – 09. 30 uur. Voorganger is dan ds. U. Tjallingii, organist Eeuwe Zijlstra 
 
 
Opgave kerkdiensten: 
Wilt u bij één of meerdere diensten aanwezig zijn in de Grote Kerk? U kunt zich aanmelden bij de scriba: mailadres  
avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995.  Aub uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. 
Het max. aantal personen dat bij de diensten aanwezig kan en mag zijn is nog steeds 30. dit is excl. diegene die meewerken  
aan de dienst(en). 
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Meditatie   ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.’  Hebreeën 13:8 

Een nieuw jaar is begonnen. We beleven het ditmaal extra. We hebben een gedenkwaardig jaar achter ons gelaten en zijn nog 

onzeker over de toekomst. In de tijd en onder de zon is alles onzeker en onvast (Prediker). Wij leven op aarde onder een schamel dak. 

We hebben dat in het afgelopen jaar in het bijzonder ervaren. Maar, schrijft de auteur van de Hebreeënbrief,: God verandert niet. 

Jezus Christus is dezelfde, nu en in eeuwigheid! Daarom heeft het zin om te leven. Daarom is de christelijke vermaning van betekenis 

(vers 1-7). Daarom laten wij ons niet meeslepen, en is het goed ‘dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen’ (vers 9)! 

Wat een prachtige en krachtige tekstverzen! Ze houden ons bij de les en geven vastheid en richting aan ons leven.  

Aan het begin van een nieuw jaar komen twee liederen telkens bij mij op: het mooie gezang ‘God heeft het eerste woord’ en de bede 

van de grote zendingsman Nikoloaus von Zinzendorf: Jesu, geh voran: ‘Jezus, ga ons voor deze wereld door. En u volgend op uw 

schreden gaan wij moedig met u mede.’ Zonder (deze) moed vallen de dingen ons zwaar. Met deze moed vertillen wij ons niet aan de 

zwaarte der dingen. Ook niet in coronatijd. Ook in deze tijd geldt, dat Jezus Christus er is en dezelfde is. Bij het wisselen der tijden en 

het keren der dagen is hij de vaste Zonne der gerechtigheid, die al wat op de aarde leeft verwarmt en verlicht. De Morgenster is 

opgegaan. Dat prachtige lied van advent en kerst, dat ook in het verhaal van Wijzen terugkeert, drukt dezelfde liefdevolle genade en 

vaste zekerheid uit van het geloof. ‘En, zie, de ster ging hen voor.’  

De schrijver van de Hebreeënbrief vangt het licht van Jezus Messias op in een aantal duidelijke levensaanwijzingen, in vers 5 en 6: 

‘Laat je wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat je hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik laat u nooit in de steek, Ik zal u 

geenszins verlaten.’ Omdat God er is en Jezus Christus  i s, kunnen wij met vertrouwen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik zal niet 

vrezen.’  Als wij aan dit geloof vasthouden, kunnen wij vol goede moed het nieuwe jaar betreden. Zonder angst en vrezen. Dan zullen 

de hoop en de liefde volgen. Als bevrijde mensen mogen wij leven, die de zon van Gods liefde in hun leven laten schijnen, voor 

onszelf en voor de mensen op onze weg. Moed zullen wij nodig hebben, ook als gemeente, de komende tijd, het komende jaar. Moed 

en vertrouwen, dat we tot het volle leven zullen mogen terugkeren en weer ongehinderd en zonder beperkingen kunnen samenkomen. 

Dikwijls hebben wij daarnaar verlangd. Tot het zover is, mag ons hart vrede vinden, in onzekere dagen, in de genade van God in Jezus 

Christus onze Heer, die in de Bijbel genoemd wordt de Alfa en de Omega: begin en einde van ons leven en denken, fundament en 

sluitsteen van ons vertrouwen. Nog een ander prachtig lied (416) zegt: 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen    tot wij weer elkaar ontmoeten, 
met zijn raad en troost en zegen.   in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
     Graag wens ik een ieder van harte folle lok en seine voor het nieuw begonnen jaar 2021! 
           

Hartelijke groet, Teunard van der Linden 
 
Afscheidsdienst Midlumerlaankerk: 
De kerkenraad heeft in haar vergadering d.d. 19-11-2020 besloten om de afscheidsdienst van de Midlumerlaankerk op zondag 7 
februari 2021 plaats te doen vinden. Hoe dit zal gaan en met hoeveel personen we dan in de kerk mogen zijn, is heel onzeker.  
We houden u op de hoogte via de zondagsbrief en Getijdenstroom.  
De afscheidsdienst en het afscheid van het gebouw worden door een afscheids-commissie voorbereid.  
Denkt u ook aan de oproep om verhalen, foto’s en dergelijke, die betrekking hebben op 70 jaar gemeentezijn rond de 
Midlumerlaankerk (1951-2021) in te sturen aan Bertus Nijendijk of Cees Glashouwer? Bij voorbaat dank. 
 
 
Met het verlangen om in het komende jaar weer gezamenlijk als gemeente bij elkaar te mogen komen wil ik onderstaand lied  
met u delen. Het is een vertaling van het nieuwe lied: ‘We will meet again.. ‘ ,  dat uitkijkt naar de tijd na corona……  
 

Samen zullen we danken en zingen. 
Samen breken we brood, delen wijn. 
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: 
Een gebaar dat bijzonder zal zijn. 

 
        Overgenomen uit het blad Petrus. 

 


