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                 Zondag 24 oktober 2021 
Bij de dienst zondag 24 oktober 2021 
Deze zondag, de 6e van de Herst, zal ds. Ulbe Tjallingii bij ons voorgaan. Vandaag zingen we weer uit het liedboek, maar i.v.m.  
een overlijdensbericht, staat het lied uit de Joh. de Heer bundel, dat we na het I.M. zullen zingen, op deze zondagsbrief.  
Graag een goede dienst gewenst, in de kerk of thuis via live-stream of kerkradio. 
 
Grote Kerk 9.30 uur   Voorganger: ds. Ulbe Tjallingii 
Liturgische kleur:  groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream  : www.pg-harlingen.nl   
Ambtsdragers    Ouderling Jet Twijnstra, diaken  Sissy de Boer;  organist  Eeuwe Zijlstra 
Lector   Corina van der Meulen ;   Schriftlezing: Johannes 8 : 37 – 47 
Kindernevendienst:  Berber Twijnstra /   Oppasdienst: Saïda Smilde 
Collecte:    Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder) 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee. 
Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk) en voor de koffiedrinkers staat er een collecteschaal 
op de Avondmaalstafel. We verlaten de kerk via de toren ingang. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.  
De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op 
bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op 
NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.  
 
De bloemengroet  
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
Dhr. J. Haringsma, ( fam. Albertsma brengt de bloemen weg) en naar  
Mevr. Oosting, (mw. Oosting is herstellende van een herseninfarct). 
De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen 
uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Kerkrijden… contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093  /  mob 06 220 661 71 
zondag 24 oktober autodienst : dhr. D. Alberda  tel. 416843 
  
Meeleven 
– Woensdag 13 oktober kwam mw. Sienke Post-Vonk met haar fiets ten val. 

Zij werd ter observatie naar het MCL gebracht en daar bleek dat zij een hersenschudding had. Afgelopen dinsdag 19 
oktober kwam  Sienke weer thuis om daar verder te herstellen. Ze laat weten dankbaar te zijn dat het nog zo is 
afgelopen. Wij wensen haar een goed en algeheel herstel.  

– Dhr. Henk van den Berg revalideert thuis na een knieoperatie; 
– datzelfde geldt ook voor Anneke Alberda na een heupoperatie. 
– We denken aan de fam. van Kammen , nu zij binnenkort, ivm de gezondheid van dhr. Van Kammen, een plekje krijgen in 

Franeker.  
– Dan op verzoek nogmaals het adres van ds. Cees Glashouwer. In deze versie van de zondagsbrief, voor de website, 

kunnen we dat niet plaatsen. Stuurt u daarom alstublieft een email aan avdkzegel@ziggo.nl voor het adres. 
Wij wensen al onze zieken, genoemd en niet genoemd, sterkte en Gods nabijheid, maar denken hierbij ook aan allen die rondom 
hen staan. 
 
Overlijdensbericht: 
Op zondag 17 oktober overleed mw. Antje van den Nieuwenhuizen-ten Napel in de leeftijd van 84 jaar. Mw. van den Nieuwenhuizen 
(moeder van onze koster Kees) woonde de laatste weken van haar leven in Franeker, daarvoor woonde zij met veel plezier in 
wooncentrum Almenum te Harlingen. Afgelopen donderdag was het afscheid hier vanuit de Grote Kerk. Wij denken aan haar 
kinderen en kleinkinderen en wensen hen heel veel sterkte en kracht. (Hieronder het lied dat wij zullen zingen na het I.M.) 
Uit de bundel van Joh. de Heer lied 283:  
Vaste rots van mijn behoud    Eenmaal als de stonde slaat,   
Als de zonde mij benauwt,   Dat dit lichaam sterven gaat, 
Laat mij steunen op uw trouw,  Als mijn ziel uit d’ aardse woon 
Laat mij rusten in uw schaûw.  Opklimt tot des rechters troon. 
Waar het bloed door U gestort,  Rots der eeuwen, in uw schoot 
Mij de bron des levens wordt.  Berg mijn ziele voor de dood. 
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Meditatie  
Afgelopen zaterdag tijdens de Regenboogviering in Leeuwarden hoorde ik een rake actualisering van Psalm 139, die psalm die zo 
geliefd is bij rouw en trouw, dankzij woorden als: ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij’, ‘ met al mijn wegen bent u vertrouwd’ en in de 
reformatorische kerken zeker ook het begin van de berijming ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken’.  
De psalmist gebruikt bijna oorlogstaal om zijn supervertrouwen in de Eeuwige te bezingen: hij weet zich omsingeld, in het dodenrijk, 
voorbij de verste verten der zee, in het duister dat hem opslokt. En de rode draad is: God kent mij helemaal en Gods gedachten zijn 
talrijker dan alle zandkorrels in de wereld. Die God, aldus de predikant in de Regenboogviering, lijkt in onze mienskip vervangen 
door de god die ‘facebook en google’ heet. Die weten alles van je, of willen dat; facebook en google, daar vertrouwen we ons hele 
hebben en houden aan toe. Maar of facebook en google vervolgens ook voor ons zorgen, zoals de hemelse Vader dat doet?  
Voor de gezelligheid laten we vers 19-22 vaak weg uit Psalm 139: daar raakt de psalmist volledig psychotisch overstuur en begint, 
na zo’n mooi credo, te haten, en schreeuwt: ‘God, breng de zondaars om, ik haat hen net zo hard als U!’  
Parallel nú: protest, vernieling, zinloos geweld. Motief: jij kwetst mij, dus ik mag jou kwetsen!?  
Dan, in vers 23, begint de psalmist, eindelijk, te bidden: ‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, zie of ik geen verkeerde weg ga en 
leid mij over de weg die eeuwig is.’ De vraag is: in wie stel ik mijn vertrouwen?  
“Hear, it tsjuster is gjin tsjuster troch jo ljocht, de nacht is as de dei, like helder”(Liet 139-d) 
           ds. Ulbe Tjallingii 

 
1 HEER, die mij ziet zoals ik ben,  8  Ik loof U die mijn schepper zijt,   
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  die met uw liefde mij geleidt, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
't ligt alles open voor uw ogen.  Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

 
Graag aandacht voor onderstaande berichten / agenda: 
– Helaas ‘slaat’ het coronavirus weer vervelend om zich heen. Ook onze provincie is vanaf vrijdag weer rood gekleurd. Daarom heeft 
 de kerkenraad het volgende besloten: we blijven onze handen bij binnenkomst reinigen, er worden geen handen gegeven, ook niet 
 door de dienstdoende ambtsdragers en bij binnenkomst in de kerk ontvangt u een gekleurd papiertje. De reden hiervan is: wilt u 
 liever niet dat er iemand anders naast u komt te zitten tijdens de dienst, dan kun u dat gekleurde briefje op de stoel of in de bank naast 
 u neerleggen, zodat men weet, ik kan niet op die stoel/ die plek gaan zitten.  Op deze manier proberen wij toch maatwerk te leveren 
 voor al onze gemeenteleden. We vragen hiervoor op begrip van alle kerkgangers. 
– U heeft inmiddels de nieuwe gemeentegids ontvangen of vindt dit mooie boekje de komende week in de bus. 
 Ondanks dat we dachten alles goed te hebben gecontroleerd, blijken we toch nog iets over het hoofd te hebben gezien. 
 Het bankrekeningnummer van het college van diakenen op blz 17 is niet helemaal correct, dit moet zijn NL 79 RABO ….  

de rest klopt wel. Op blz. 26 (hier staan meerdere bankrekeningnummers) staat alles correct weergegeven. Ons excuus…..... 

– Samen aan Tafel commissie : De eerste avond is op 27 okt. in ‘de Haven’ Noorderkade 2. De begintijd is om 17.30 uur met een inloop 
tijd vanaf 17.15 uur. Wij vragen € 6 ,- p.p. per maaltijd. Als het vervoer een probleem is dan kunt u altijd contact opnemen met één van 
de commissieleden ( zie Getijdenstroom) om het vervoer voor u te regelen. U kunt zich vandaag nog opgeven via de intekenlijsten die 
achterin de kerk liggen of even een telefoontje naar een van de commissieleden. 

Denkt u er aan om op tijd uw kopij voor de nieuwe Getijdenstroom in te leveren. Dit kan nog tot uiterlijk a.s. maandag 28 oktober voor 18.00 uur 
via getijdenstroom@pg-harlingen.nl 

 
Schoonmakers gezocht! (laatste oproep) 
Wat is het fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten en dat er weer activiteiten zijn waar we aan mee kunnen doen! Doordat we de kerk en 
Hoeksteen vaker en intensiever gebruiken, heeft dit als gevolg dat er vaker moet worden schoon gemaakt. Om onze koster Kees enigszins te 
ontlasten, zijn we daarom op zoek naar mannen en vrouwen die graag de handen uit de mouwen willen steken. Het idee is om een rooster op te 
stellen waarbij dan 1x per week een tweetal de schoonmaak op zich neemt. Bent u of ben jij bereid om koster Kees de helpende hand te bieden 
dan horen we dat graag. We hopen op vele handen die het werk licht maken, zodat men per team om de zoveel weken (?) aan de beurt is. 
Aanmelden kan via het mailadres: kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl of persoonlijk bij 1 van de kerkrentmeesters:  

Peter Baard, Berry van Mierlo, Tiny Glashouwer, Ele Henk Wouda, Arno Broek, Joop Puite of Wibbina Schaap  
 
Vorige week zondag 17 oktober werden we bij het zingen begeleid door een koperensemble o.l.v. Syds Keuning. Eén van onze trouwe 
kerkgangers, dhr. Jan Giovanni Kooy, maakte hiervan een filmpje en dit wil hij graag met ons delen, via onderstaande code.  
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0fGWBC592wIVv 

 
Waar Gods woord bij me is, vind ik: 

in den vreemde mijn weg,  
in het onrecht mijn recht; 

in de onzekerheid mijn houvast; 
in het werk mijn kracht; 

in het lijden het geduld.           
  (Dietrich Bonhoeffer) 
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