
 Wekelijkse Zondagsbrief 
 

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij 

inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2–28 of via 

mail: avdkzegel@ziggo.nl 
 

 

                 Zondag  13  februari  2022 
Bij deze dienst 
Vanmorgen horen we over Jacob in Bethel (Gen.28) en zingen we: zal dit het huis, de plaats zijn waar de hemel opengaat? Een 
fijne dienst! 
 
Zondag13 februari Voorganger ds. Teunard van der Linden   
Liturgische kleur groen Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio 
Ouderling van dienst: Rintse Twijnstra / diaken: Evelien de Boer / organist: Bauke van der Meer 
Lector   Marlijn Puite  / Schriftlezingen : Genesis 28 : 10-22 
Coördinatoren:  Oane Zuidema en Harmen Bloemhof  
Kindernevendienst: Aafke van der Zee  /  kinderoppas: Ytie Nijdam 
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 Dhr. B. Visser, ( is weer thuis uit het ziekenhuis ),  
naar Dhr. C. Sijtsma, ( is herstellende van een longontsteking ) en naar Mevr. Guusje Roos, ( i.v.m. haar gezondheid ). 
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. 
 
Meeleven 
Jaap van der Meulen onderging afgelopen vrijdag een operatie in het MCL. Helaas hebben de artsen niet alle verkeerde weefsel 
weg kunnen nemen. Onzeker is op dit moment  wat er verder gaat gebeuren.  
Wij bidden voor Jaap en Joke om kracht en Gods nabijheid.     
Zo denken wij aan allen en hun gezinnen/families die in zorg leven vanwege hun gezondheid en wensen hen sterkte en kracht. 
 
Overlijdensbericht: 
Vrijdag 4 februari overleed zeer plotseling, tijdens het rondbrengen van ons kerkblad Getijdenstroom, dhr. Rinze Romar in de leeftijd 
van 85 jaar. Dhr. Romar woonde met zijn partner mevr. G. Berga in Harlingen. Het afscheid met aansluitend de begrafenis heeft 
afgelopen donderdag 10 februari plaatsgevonden. Tijdens de eredienst op zondag 13 februari zullen wij Rinze Romar gedenken, 
met het aansteken van een kaars en aansluitend luisteren we naar het  I.M. , geschreven door zijn kinderen. 
Wij wensen mw. Berga, de kinderen en kleinkinderen van Rinze Romar heel veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Welkom en afscheid 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat dhr. Wanner Los heeft toegezegd met ingang van 27 februari a.s. toe te 
willen treden als ouderling met de speciale opdracht van voorzitter van onze Protestantse gemeente Harlingen-Midlum. 
Wij zijn hiervoor zeer dankbaar en willen Wanner ook langs deze weg van harte welkom heten en hem Gods Zegen toewensen bij 
het mooie werk in Gods wijngaard. Wij hopen als kerkenraad op een mooie samenwerking. Op zondag 27 februari zal Wanner Los 
worden bevestigd als ouderling. We nemen dan afscheid van ouderling Harmen Bloemhof. Tijdens deze dienst zal hier zeker meer 
aandacht aan worden besteed, maar ook via deze weg willen wij Harmen bedanken voor zijn inzet in de afgelopen 4 jaar als 
voorzitter van de kerkenraad. Het was fijn met jou samen te mogen werken en wij wensen je alle goeds voor de toekomst. 
 
Volgens de kerkorde zal bovenstaande worden afgekondigd tijden de diensten op zondag 13 en 20 februari aanstaande. Mocht u 
bezwaar maken dan kunt u dat aangeven tot uiterlijk 22 februari a.s. bij de scriba via de mail avdkzegel@ziggo.nl , of telefonisch 
0517 851995 of schriftelijk op mijn huisadres Midlumerlaan 2-28. Dit bericht zal ook 2 zondagen op de zondagsbrief worden 
vermeld.          Met een groet van uw scriba avdk-z 
 
Overige kerkdiensten 
– De kerkdienst in de Batting gaat ook deze zondag (13/2)  nog niet door. 
– Zondag 20  februari – 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger kandidaat  A.T. de Gorter, ouderling Aafke van der Zee 
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Meditatie        ‘… bemoedigd, om te bemoedigen’  II Kor. 1:4 
 
Moed is sterker dan geweld. Deze spreuk siert, in het Latijn, het grote orgel van de Bavokerk in Haarlem. Het is een spreuk waar 
muziek in zit! Haarlem kreeg onder Alva zeer drastisch met geweld te maken, maar kwam daarna, met alle verzamelde moed, tot 
grote bloei, mede dankzij de rijke Vlaamse immigranten die zich er vestigden. Nu het leven langzaam weer normaliseert en de 
coronamaatregelen worden afgebouwd, hebben ook wij moed nodig. Moed om op te staan en verder te gaan. Moed om het 
gemeenteleven weer op te bouwen. Moed om er samen de schouders onder te zetten. Moed om het niet bij te laten zitten. Moed 
om mee te doen en onszelf te geven. Kortom, moed tot de opbouw van Christus’ kerk. Hij die ons zegent, hoofd voor hoofd. ‘Kom 
Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt!’(Lied 333).  
Paulus schrijft in zijn brieven aan de gemeenteleden in Korinthe, bij herhaling, dat hij leeft van de moed, waarmee hij en zijn 
medewerkers talloze malen – soms met de dood voor ogen – bemoedigd werden door God. Hij put kracht uit zijn eigen ervaring van 
troost, moed en nabijheid om anderen tot steun te zijn en te bemoedigen op de weg van geloof, hoop en liefde. Zo komt moed tot 
zijn recht en tot bloei, net als destijds in Haarlem: als zij aanstekelijk werkt en wederkerig wordt. Als wij elkaar bemoedigen en moed 
overspringt als een vonk. Als moed onze gezamenlijke kracht is.  
Het bekende gezegde ‘moed verloren, al verloren’ wijst (in negatieve bewoordingen) in dezelfde richting. Als de moed ontbreekt, 
kun je wel ophouden. Wellicht is de moed sommigen in de schoenen gezonken door de lange ‘overwintering’ in coronatijd, meer dan 
22 maanden lang. Het is nu eens te meer zaak om moed te tonen en ervaringen van moed en zegen te delen. Zodat het vuur van 
het geloof niet uitdooft, maar nieuwe brandstof krijgt: als wij moed vatten en geloven dat alle tijden in Gods hand zijn. Van U is de 
toekomst, hebben we vaak gezegd en herhaald. Dat mag nu eens te meer ons vertrouwen zijn. De blinde dichter Jan Wit zegt het 
zo (Lied 971:1 en 2): 

Zing een nieuw lied voor God de Here   God wil aan ons telkens weer tonen 
en wees van harte zeer verblijd.    dat Hij genadig is en trouw. 
God wil alhier met ons verkeren,    Dat Hij met ons samen wil wonen, 
hier wordt een huis voor Hem bereid.   geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Hij heeft de hand en het verstand    Maar niet met steen en hout alleen 
gezegend voor het werk,     is ‘t grote werk gedaan; 
de bouw van Christus’ kerk.    ‘t zal om onszelve gaan. 

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden 
Onze agenda: 
 
Literatuurkring 
Dinsdag 15 februari komt de literatuurkring weer bij elkaar in de Hoekstee. Aanvang 20.00 uur. 
 
Gesprekskring rond de tafel: 
Dinsdag 15 februari is er weer een gesprekskring ‘Rond de tafel”. Locatie de pastorie Marnehiem 42 van 10 – 11.30 uur 
 
Kerkenraad 
Donderdag 17 februari a.s. kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in de Haven, Noorderkade 2 
 
Almenum 
De gesprekskring in Almenum  d.d. donderdag 17 februari is verplaatst  naar donderdag 24 februari, aanvang 10.00 uur.  
De koffie staat vanaf  9.45 uur klaar. Van harte welkom. 
 
Sparen - zondag 6 maart 
Met de kinderen sparen we gebruikte melk- en yoghurtpakken (etc.) voor de gezinsdienst van 6 maart a.s. Als u mee wilt helpen 
sparen: u kunt uw lege pakken onder de bank leggen in de hal bij de consistorie. Hartelijk dank. 
 
Beleidsplan en gemeenteavond 
De kerkenraad hoopt komende donderdag het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren vast te stellen. Het is een beleidsplan en 
tevens werkplan, waarover meer op de eerstvolgende gemeenteavond. Deze staat gepland op dinsdagavond 10 mei a.s. Noteert u 
vast de datum? 
 
26 febr. naar Sjoel Museum te Elburg. Voor mensen bestemd: die zich nog NIET hebben opgegeven. (zie Kompas blz. 15-16) 
Opgave s.v.p. op 06-53184015 of via de mail harm.boemhof@ziggo.nl. ,  tot en met donderdag 24 februari. 
 
Nieuws van de Samen aan tafel  commissie. 
Beste mensen, op 2 maart hopen we weer een bijeenkomst te organiseren. Een avond vol ontspanning en van goede onderlinge 
gesprekken. Plaats: de Haven Noorderkade 2 /  Aanvang maaltijd: 17.30 uur inloop vanaf 17.15 uur. Kosten: €6 per persoon.  
Als het vervoer een probleem is kunt u contact opnemen met een van de commissieleden. (Zie Kompas  blz 18-19) 


