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                 Zondag 14 november 2021 
Bij deze dienst 
Vandaag is het zendingszondag. Vanmorgen is ds. Bertus Nijendijk onze gastpredikant. Deze dienst is voorbereid samen met de 
leden van de ZWO en is er weer aandacht voor de projecten van Kerk in Actie In Rwanda. Vanaf 2018 hebben we dit project 
gesteund en 2021 / 2022 is het laatste seizoen dat wij hier mee bezig zijn. Momenteel zijn ook in Rwanda de meeste kerken weer 
open en mag men weer (met max 30 personen) naar hartenlust dansen en zingen. Tijdens de lock-down werd er door de kerken in 
Rwanda i.v.m. corona veel voedselhulp verstrekt en mocht men 1x per dag water halen.  
Ook het project van Mwana Ukwunda van Mama Rose en het project van de diaconessen in het zuiden van Rwanda hebben het in 
het afgelopen jaar erg moeilijk gehad. Ze zijn dankbaar voor uw steun, uw voorbede en betrokkenheid.  
Wilt u bijdragen voor dit werk in RWANDA? Uw gift is van harte welkom op NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Harlingen o.v.v. Rwanda. (Dit is een aparte rekening van de ZWO-commissie die onder de diaconie valt.) 
 
Zondag 14 november Voorganger ds. Bertus Nijendijk ZWO dienst m.m.v. de leden van de ZWO 
Liturgische kleur:  groen Deze dienst is ook live te volgen via de livestream  : www.pg-harlingen.nl   
Ambtsdragers    Ouderling: Annie van der Kooi-Zegel, diaken : Ytie Nijdam;  organist : Eeuwe Zijlstra 
Lector   Aagje Wouda;   Schriftlezing:  Marcus 12 : vanaf vers 38 t/m 13  vers 2 
Kindernevendienst: Alie Zuidema   /   Oppasdienst: Boukje Bruinsma 
Collecte:   Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder) 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda 
Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). 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  
mw. B. Scheffer ( het is deze week een jaar geleden dat haar man is overleden)  en naar de 
fam. Pieksma ( i.v.m. de gezondheid van hun beiden).  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  14 november: autodienst :  D Onnes tel. 06 376 529 47 
zondag 21 november autodienst :  K. Hager tel. 414828 
 
Meeleven  
Wij leven mee met de zieken in onze gemeente en met de ouderen, die niet meer thuis kunnen wonen. Sommige van hen verblijven 
buiten Harlingen, noodgedwongen. En om dan het contact goed te onderhouden is soms een moeilijke opgave. Hetzelfde geldt voor 
hen die een chronische ziekte onder de leden hebben. In ons laatste kerkblad Getijdenstroom staan veel gemeenteleden die ziek 
zijn.  Maar niet iedereen wordt bij name genoemd, deels omdat we het niet weten, deels omdat men het liever niet heeft. Maar we 
weten dat een ieder bij name is gekend bij onze Hemelse Vader ( Jes 43: 1) Alle zieken en zij die hierover zorg dragen, wensen wij 
heel sterkte en kracht. 
 
Aangepaste coronamaatregelen:   
N.a.v. de persconferentie van vrijdagavond worden eerdere aangegeven maatregelen ( zie hieronder) aangevuld met de ‘verplichte’ 
anderhalve meter afstand houden. Wij vragen u dan ook om in de kerk in ieder geval 2 stoelen naast u vrij houden en in de 
banken de juiste afstand te bewaren. 
 
De overheid vraagt ook een stukje eigen verantwoordelijkheid van ons en daarom roepen we u dringend op om, wanneer u naar de 
kerkdienst komt: * Mondkapjes te dragen bij binnenkomst en tijdens verplaatsingen  
  * Handen te ontsmetten 
  * Afstand te houden en zoveel mogelijk de ruimte van de kerk te benutten, dus ook de drie kraken. 
  *  Er is geen koffiedrinken na de dienst.  
U hoeft zich niet op te geven als u naar de kerk komt. Wel verwachten wij uiteraard dat mensen thuisblijven die klachten /mogelijk 
klachten hebben. Als u zich niet fit voelt, blijf thuis en vier de dienst mee via de livestream. www.pg-harlingen.nl 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie:   “Gij zijt voorbijgegaan” 
 
Bij het gedenken D.V. zondag 21 november zullen in veel kerken de namen genoemd worden van hen die het afgelopen kerkelijk 
jaar mensen ontvallen zijn.  
Een moment van gedenken. Van terugzien in dankbaarheid en pijn. Een moment natuurlijk ook van verdriet, want hij of zij die 
genoemd wordt, was en is ons dierbaar. Voor anderen die wat verder afstaan is het noemen van de namen een moment van het in 
herinnering brengen. We denken weer even aan hen terug. Ze worden weer even bij ons levend.  
Maar als gelovigen vertrouwen we erop dat de gestorvenen niet alleen in onze herinnering levend blijven, hoe waardevol dat ook is. 
We mogen in geloof hen, die ons zijn voorgegaan, geborgen weten bij God.  
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is daarom niet alleen een zondag van terugkijken - dat ook - maar ook van zien naar de 
toekomst. Een toekomst voor hen die ons ontvallen zijn en dan ook voor onszelf.  
Goede hoop op die toekomst wordt geboren uit wat God in Jezus Christus heeft gezegd en gedaan. Grond voor ons vertrouwen 
vinden we in het grote gebeuren van Pasen, de opstanding.  
Op dat grote gebeuren bouwt God voort. Onze toekomst ligt in het verlengde van dat verleden, God maakt af wat Hij in Christus is 
begonnen. Wat de mensen de toekomst of ‘het einde van de wereld’ noemen, dat is wat God aan het voltooien is: een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. Waar God ‘alles in allen’ zal zijn.  
Dat perspectief geeft ons de moed om hen die ons ontvallen zijn te gedenken. Dat perspectief geeft ons de moed om toch verder te 
gaan, om te leven in het nú. Zonder de pijn, het verdriet en het gemis te ontkennen. Want dat is er zeker ook.  
Maar Christelijk geloof is wezenlijk hoop. We mogen verder trekken uit ons verdriet en pijn. Natuurlijk, we lopen steeds weer tegen 
grenzen aan. En de dood is voor ons gevoel de laatste, meedogenloze, niet overheen te kijken grens.  
En toch zegt de Bijbel ons dat we er overheen mogen kijken. Hoe weinig concreet dat voor ons gevoel dan ook wordt ingevuld.  
We mogen zien op Hem, die die grens al geopend heeft, Jezus Christus, de Opgestane.  
En hoe moeilijk dat soms ook is, we mogen er daarom op vertrouwen dat de dood niet het laatste is.  
Zoals in de laatste regels van lied 607 staat: ‘ik hoop U tegemoet, zolang ik leven mag’  
 
Ik wens u allen een goede week en voor hen die rouw dragen heel veel sterkte, of het nog maar kort is geleden of al wat langer,  
het gemis is en blijft……     Met een warme groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel  
 
Agenda : alle kerkelijke activiteiten in de komende 3 weken worden, ivm de anderhalve meter afstand, met onmiddellijke 
ingang gecanceld, uitgezonderd de kerkdiensten, Zingen in Midlum en de geplande kerkenraadsvergadering.  
De kerkenraadsvergadering wordt gehouden in ‘de Haven’ i.v.m. de verplichte anderhalve meter, die daar wel mogelijk is.   
Mbt de kerkdiensten > Zie op blz 1 de aangepaste maatregelen.  
15/11 + 22/11.  Gespreksavonden Dietrich Bonhoeffer gaan niet door 
16/11    Gesprekskring ‘Rond de Tafel’ gaat niet door 
17/11    JOE-gesprekskring  gaat niet door      
 
Gisteravond hoorden we wederom over maatregelen. Weer wordt er veel van ons gevraagd, qua flexibiliteit, geduld, en overleg - zeker nu de 
meningen en gevoelens hierover zo verschillen. En dat terwijl steeds meer mensen ziek zijn. Hopelijk kan het geloof juist nu tot steun zijn.  
Ik las een gebed voor doeners en deel het graag met jullie: 
 
God,  
Leer mij wachten, waar ik wil beginnen.       
Leer mij loslaten, waar ik wil vasthouden. 
Leer mij ontvangen, waar ik wil geven. 
Leer mij rustig worden, waar ik me druk wil maken. 
Leer mij ontspannen, waar ik me wil inspannen. 
Leer mij slapen, waar ik wil waken. 
Leer me ruimte geven aan Jouw Geest, 
waar ik de Geest wil sturen. 
Leer mij geloven dat Jij in mijn leven bent, 
en ik in de Jouwe  
zolang Jouw toekomst duurt. 
 
 
Dienst zondag 21 november 9.30 uur Grote Kerk  voorganger ds. T.G. van der Linden:  Voleindingszondag 
Ouderling van dienst: Rintse Twijnstra, organist Eeuwe Zijlstra, lector Frank Belt 
Wij  gedenken de overledenen met het noemen van hun namen en het aansteken van een kaars. 


