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                 Zondag 28 november 2021 
Bij deze dienst 
Het is vandaag zondag Ie Advent. Dag één van het nieuwe kerkelijk jaar. In dit jaar is het Lucasevangelie leidend. Zo ook 
vanmorgen, als we horen over de aankondiging van Johannes’ geboorte uit het machtige, lange hoofdstuk met Adventsverhalen, 
Lucas 1. In de Adventsweken is er telkens een nieuwe liturgische schikking en volgen we (beperkt, i.v.m. corona op de scholen) het 
project met de kinderen: het Plakboek van Lucas. We zien met de Adventskaarsen ook het licht wekelijk groeien, tegen het donker 
in, en tellen de dagen van deze bijzondere tijd.  
Vanmorgen zal de doop worden bediend aan Kelvin en Lucas, de twee kinderen van Mark en Ivana Mol – Bouma, wonend in 
Midlum. We zijn blij dat de doop deze zondag door kan gaan, al ligt de coronacrisis nog lang niet achter ons. We doen wat kan en 
mogelijk is en hopen op betere tijden, voor iedereen. In deze hoop mag de Adventstijd ons sterken, zie ook de apart geleverde 
Adventsmeditatie over de 12 verspieders, en de mooie tekst over Advent van ds Nijendijk in het nieuwe kerkblad dat deze week 
uitkomt. Wij wensen een ieder een goede viering, in de kerk, thuis en elders met ons verbonden. 
 
Zondag 28 november Voorganger ds. Teunard van der Linden  - Doopdienst 
Liturgische kleur wit Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio 
Ouderling van dienst: Aafke van der Zee, diaken Tryntsje Bouma; organist: Otto Roelofsen 
Lector   Jan de Jong;    Schriftlezing:   Lucas 1 : 5 - 25 
Kindernevendienst: I.v.m. corona op een aantal scholen is er deze zondag geen kindernevendienst    
Oppasdienst:   Saïda Smilde 
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.  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
mw. H. Boers - Zijl, ( mw Boers is herstellende na een heupoperatie) 
en naar mw.. Poorstra - Kooistra, ( mw. Poorstra is herstellende van een tia) 
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 28 november  autodienst :   A. Zuidema tel. 430093 (doopdienst) 
zondag 5 december autodienst: D. Alberda   tel. 416843 
 
Bericht van overlijden 
Op zondag 21 november is in St. Annaparochie overleden mw. Lolkje Doornbosch - Dijkstra, in de leeftijd van 88 jaar. Zij werd 
geboren in Oude Leije, en verbleef de laatste jaren in St. Annaparochie. Later in de dienst volgt het in memoriam.   
Het huisadres van echtgenoot Jan Doornbosch is in Harlingen (voor het adres kunt de scriba raadplegen) 
 
Even aandacht voor onderstaande: 
– I.v.m. een aantal coronabesmettingen op diverse lagere scholen is er deze zondag (28/11) geen kindernevendienst. 
  
– KosterKees vraagt een ieder die iets in de kerk wil doen,(iets klaarzetten, iets nakijken etc.) even van tevoren te vragen of 
 dit kan. Er loopt de laatste tijd wel eens iemand de kerk in terwijl daar een uitvaart aan de gang is, en dat is storend. 
 KosterKees is bijna iedere avond telefonisch (412098) te bereiken! 
 
Meditatie 
Deze week geen meditatie op de zondagsbrief, maar een aparte (zie de bijlage) wat langere meditatie over Numeri 13 en 14, het 
verhaal van de 12 verspieders, in het licht van de Adventstijd. Pakt u thuis ook het paarse boek nog een keer op, dat vorig jaar 
verscheen? Met voor iedere dag een tekst! We weten vast niet meer, wat er toen allemaal in stond en lezen het graag nog een keer. 
‘Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende’ – Lucas 12:35. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Liturgische schikkingen Advent 2021 
‘In een ander licht’ is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn 
komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. 
Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop 
op een beter leven.  
De lezingen die we volgen komen uit Lucas. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het begint met de aankondiging van de geboorte 
van Johannes de Doper. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een 
wegbereider zal zijn voor Jezus. Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan. In de bloemschiksuggestie 
maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.  
In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele 
symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag. 
 
Tekst 1e advent :  ‘ IN EEN ANDER LICHT ‘ .  
In de zondagsbrief leest u het thema en de symboliek van de basis schikking. Iedere week wordt er aan de basis schikking iets 
toegevoegd. Vandaag is de liturgische schikking naar aanleiding van Lucas 1 vers 5-25 
Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. We gebruiken voor de stralen 
gedroogde grassen en takken. Vóór de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht, geweven als een mantel, veilig en 
beschermt. Het moet nog tot bloei komen. De tekst bij de schikking  van vandaag is:  Gedroogde grassen, 
          als stralen van de zon 
          Morgenlicht 
          Vol verwachting 

Attentie: 
I.v.m. de nieuwe maatregelen is het dubbelconcert (28/11) niet in twee kerken, maar 
alleen in de Grote Kerk: 
 
Zondagavond 28 november ter gelegenheid van zondag 1e Advent  : Oecumenische Adventswijding In de 
Grote Kerk m.m.v. een gelegenheidskoor o.l.v. Sjouke Bruining 

organist : Eeuwe Zijlstra  
Aanvang 19.30 uur  - Graag een fijne avond gewenst.  
Toegang is gratis, na afloop is er een collecte. 
NB: Als er goed verspreid gezeten wordt, afstand wordt gehouden mondkapjes gedragen worden in de binnenruimte, en mensen met klachten 
thuisblijven, kan dit muzikale gebeuren veilig plaatsvinden ter ere van de Ie Advent. Wij rekenen graag op ieders medewerking en 
verantwoordelijkheid.    

Met vriendelijke groet, namens de Werkgemeenschap Harlingen, ds Teunard van der Linden 
Coronamaatregelen:   
Opnieuw een persconferentie en naast de eerdere aangegeven maatregelen zoals de ‘verplichte’ anderhalve meter afstand houden, 
hoorden we ook dat horeca, theaters e.a. vanaf  17.00 uur gesloten moeten zijn. Dit geldt niet voor de kerkelijke activiteiten, daarom 
kunnen de kerkdiensten / de avondgebeden en de Oecumenische Adventsviering gewoon doorgang vinden.  
Wel zal er n.a.v. de laatste persconferentie vrijdag 26/11 een overleg plaatsvinden tussen de PKN (CIO) en de minister van Justitie. 
Aanpassingen in het PKN coronabeleid worden dan volgende week vermeld. 
De overheid vraagt ons opnieuw om ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen 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 nog 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 
 

Agenda :  
De geplande gesprekskringen in december in zowel Almenum als in Harlinga, gaan wegens COVID-19 niet door. 
Zie voor meer informatie omtrent de agenda in de komende Getijdenstroom. Mocht e.e.a. toch niet door kunnen gaan, dan brengen 
wij u via de zondagsbrief en/of mail op de hoogte. 
 
Diensten in de komende week: 2e Advent Avondgebed Midlum 
Gisteravond was het eerste Advent Avondgebed in Midlum. Komende zaterdag, 4 december, is het tweede Avondgebed in de 
Nicolaaskerk, aanvang 19.30 uur. We lezen deze Adventstijd uit de profeet Jesaja en zingen liederen van Advent.  
 



  
 

 

  
 

Zondag 5 december 9.30 uur Grote Kerk. Voorganger ds. Teunard van der Linden, organist Ulbe Tjallingii 


