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                 Zondag 16 januari 2022 
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!   
Helaas is ook vanmorgen de dienst weer zonder gemeenteleden, maar wel gelijktijdig of eventueel later te volgen via de live stream  
www.pg-harlingen.nl     
Op zondag 16 januari 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst met de RKK Harlingen e.o. Helaas, ook nu alleen te volgen via de live 
stream: www.pg-harlingen.nl . Deze dienst is tevens de start van de Oecumenische Gebedsweek. Tijdens de week van gebed en 
eenheid van Christenen 2022 staan we vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. 
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema “Licht in het duister” naar aanleiding van het 2e hoofdstuk van het Mattheüs evangelie. 
Van harte een goede dienst gewenst, in de kerk, thuis of elders. Maar met elkaar verbonden in gemeenschap als broeders en zusters. 

 

Zondag  16 januari 2022 09.30 uur  -  Grote Kerk – voorgangers  ds. Ulbe Tjallingii en mw. Tineke Kingma 
   Ouderling van dienst: Ymieke Miedema  / diaken : Anne van der Tuin / organist: Gerrit de Vries 
Liturgische kleur: groen lector:  Neeltje Hiemstra, Schriftlezing:  Jesaja 9 : 2-7  / Matteüs 2 : 1 – 12 
   voorzangers: Ymieke Miedema, Neeltje Hiemstra, Ids Albertsma en Harmen Bloemhof 
   Muzikale medewerking door Tamar Miedema – hobo en Ymieke Miedema – fluit  
Koster – techniek :  Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda   
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. J. Vellinga, ( 2 december overleed zijn vrouw ) en naar  
mw. G. Kroese-van der Heide, ( 17 december overleed haar echtgenoot) 
 
Meeleven: 

Op 4 januari startte het consistorie (de vergadering van pastorale ouderlingen en de predikanten) alvast met het door de 
kerkenraad goedgekeurde plan ‘Levende gemeente’. De kern hiervan is de komende twee jaar werk te maken van het opnieuw in 
gesprek raken met leden die zijn afgehaakt en die we missen in de kerk. Dit omzien naar elkaar is een opdracht voor heel de 
gemeente. Of de achterliggende oorzaak de fusie van weleer is, de coronatijd of andere oorzaken heeft, doet eigenlijk niet ter 
zake. We spreken elkaar moed in en houden elkaar in het oog. Om met elkaar levende lidmaten van het ene lichaam van de 
Heer te zijn, zeker als de kerkdiensten straks weer van start gaan. Komt allen tezamen. Dat is de levensnerf van een betrokken 

christelijke gemeente. Intussen gaan onze gedachten uit naar wie in zorg verkeren over hun gezondheid en/of herstel. Laten wij hen omringen met 
medeleven en gebed, om kracht en sterkte. 

 
Introductie Bijbel365 
Veel dingen zijn onvast en onzeker in deze tijd.  Het zou mooi zijn, als het Woord van God  
Maar altijd klinkt het Woord van God.   daadwerkelijk elke dag klinkt. 
Zondags in de kerk, maar ook door de week.  Daarvoor is dit project opgezet: met het doel 
Als Woord voor elke dag.    de Bijbel 365 dagen lang vóór te lezen 
Vroeger kenden we de voorlezer,   en dóór te lezen, elke dag twee hoofdstukken. 
die tot taak had de Schriften voor te lezen  De opnamen komen op de website te staan, 
tijdens de dienst van het Woord.   zodat iedereen elk moment kan aanhaken. 
Tegenwoordig is deze taak  
toevertrouwd aan de lectoren. 
 
Je kunt je aanmelden als voorlezer en helpen deze tocht door het Bijbelse landschap te laten slagen. In de Bijbel staan prachtige verhalen, 
gedichten, Psalmen, spreuken, profetische teksten, geboden, beloften, etc. Ze komen allemaal aan bod. Als we blijven lezen en dóórlezen. 
Het zekere Woord als tegenwicht  van onzekere tijden. Doe mee!  Praktische uitvoering: We lezen één Bijbelboek per maand, of meerdere kleinere 
Bijbelboeken samen. De voorlezer kan er ook één of twee verzen extra ‘uitlichten’: Waarom is dit mooi / aansprekend?  
Op te nemen als aanvullend ‘highlight’ bij een leesbeurt. Een korte voorzet of impressie, voor het digitale platform waarop anderen kunnen reageren.  
U kunt uw eigen mobiel gebruiken voor de opname en deze eenvoudig insturen naar de coördinator:  
Hildo Mellema, h.d.mellema@protonmail.com     Bij hem kunt u zich ook opgeven. 
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Meditatie   ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen,  Jesaja 60:1 
   over jou schijnt de luister van de EEUWIGE’     
Deze tijd van het kerkelijk jaar noemen we de tijd van Epifanie. Dit Griekse woord betekent ‘verschijning’ en is de naamgever van de 
eerste zondag na de Kerstperiode. De lezing uit het Evangelie gaat dezer dagen over de verschijning van Jezus in het openbaar, als 
leraar in Israël, maar ook over de discipelen die geroepen worden en erbij betrokken worden. Ook hun licht wordt ontstoken, in het 
spoor van de Heer. Het woord van Jesaja is van oudere datum en oorspronkelijk gericht tot de ballingen in Babel, die opgelucht adem 
mogen halen en terug mogen keren naar hun land: de ‘erets Jisraël’: de eigen bodem. In het licht van Gods barmhartigheid mogen zij 
een nieuw begin maken in het land, hun gegeven. Als Bijbelwoord spreekt het woord van Jesaja ook ons aan: om op te staan uit alles 
wat ons bezwaart en gevangen houdt – ook de misère van de huidige crisistijd, en vol goede moed te zijn. Het woord van de profeet 
betrekt ook ons leven en samenleven op Epifanie: op het schijnen en openbaar worden van Gods licht, als bron van bemoediging, 
troost en kracht. Je mag ten volle zijn wie je bent, in zijn licht. Je in je volle lengte oprichten en handelen, ja, je talenten laten 
schitteren, nu de luister van de EEUWIGE ook ons leven beschijnt en hart verlicht.  
Dat betrekt ons bij de weg die Jezus met zijn leerlingen gaat: op de leerschool van het geloof, de hoop en de liefde, en bij het uitzetten 
van de netten van Gods koninkrijk. We voelen ons daarvoor vaak klein en onmachtig. Toch mogen wij elke nieuwe dag wandelen in 
Gods licht, opstaan en schitteren, met de woorden van de profeet. Als Gods Geest vaardig is over ons, vinden wij kracht om vol te 
houden, door te gaan en opnieuw te beginnen. De Bijbel, zei ds Oepke Noordmans eens, kun je het best van achteren naar voren 
lezen. Begin bij het Pinksterfeest, de Heilige Geest. Dan valt al het andere je toe uit genade. Jan Wit dichtte het schitterende lied: 
 
Waar God de Heer zijn schreden zet   O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
daar wordt de mens, van dwang gered,   drijft rusteloos de eeuwen voort 
weer in het licht geheven.     Wat mensen ook verzinnen 
Als ‘s Heren woord weerklinkt met macht   en waar de weg onvindbaar scheen 
wordt aan het volk dat Hem verwacht   mochten wij door geloof alleen 
de ware troost gegeven.     de tocht opnieuw beginnen. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn   Gij hebt de vaderen bevrijd 
en schrijft in harten het geheim    en uit het diensthuis uitgeleid 
van ‘s Vaders grote daden.    naar ‘t land van melk en honing. 
Zo leven wij om Christus’ wil    Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
te allen tijd gerust en stil     opdat het door de wereldnacht 
alleen van zijn genade.     de weg vindt naar uw woning. 
 

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden     
Agenda: 
 
Kerkdiensten: 
Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of we a.s. zondag 23 januari weer met elkaar als gemeente tezamen mogen 
komen. Ik hoop in de komende dagen hier meer duidelijkheid over te krijgen. Zodra dat duidelijk is breng ik u zsm op de 
hoogte via de mail en/of via Harlinger courant bij de kerkdiensten Hartelijke groet, Annie van der Kooi-Zegel (scriba)   
 
Zondag 23 januari 2022 Grote Kerk 9.30 uur -  voorganger ds. T.G. van der Linden – ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel 
Met muzikale begeleiding van Trudy Baard op de vleugel. Er zal dan geen Heilig Avondmaal worden gevierd. 
 
De kerkdienst in de Spiker op zondag 16 januari gaat niet door….  
Ook de kerkdienst in de Batting gaat 16 januari niet door…. 
De Avondmaalsvieringen in de Spiker en Almenum op zondag 23 januari gaat niet door….. 
 
Samen aan Tafel – nieuws: 
Hierbij laten we jullie weten dat de commissie heeft besloten om de bijeenkomst van 26 januari a.s. niet door te laten gaan. Jammer 
maar het is even niet anders.   Met een vriendelijke groet van Anneke Raven namens de commissie  
 
Nieuws van de INBRENG: 
De inbreng is vanaf zaterdag 22 januari (van 9-12 uur) weer open en vervolgens zoals u gewend bent: 
Elke woensdag van 9.00 – 16.00 uur   /   elke zaterdag van 9.00 – 12.00 uur 
 
Uitzending Horizon vh ‘Kruispunt’ 
"Elke vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur  Uitzending Horizon, het gezamenlijke religie radioprogramma van omroep RSH (106.2 fm) en 
radio Eenhoorn. (107.5 fm) https://omroeprsh.nl/horizon/ " . Horizon is de opvolger van Kruispunt (omroeprsh) en de opvolger van 
Tjerkelûden. (Radio Eenhoorn) Vanaf 7 januari is dit het gezamenlijke religie radioprogramma. In de oneven weken word het 
radioprogramma gemaakt in de studio te Harlingen en in de even weken in de studio te Menaam.  

Hartelijke groet, Chris Wijbenga, namens team Horizon / Horizon - Omroep RSH  

https://omroeprsh.nl/horizon/
https://omroeprsh.nl/horizon/

