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                 Zondag  27 februari  2022 
Bij deze dienst 
In deze dienst nemen we afscheid van Harmen Bloemhof als scheidend ouderling-voorzitter van de kerkenraad, na ruim vier jaar. 
We verwelkomen Wanner Los, die vanmorgen bevestigd mag worden als ouderling en voorzitter. Een groep blazers verzorgt de 
begeleiding van een aantal liederen en zal zich ook verder laten horen in deze feestelijke dienst. We zijn blij dat we zonder veel 
beperkingen weer in vrijheid samen kunnen en mogen komen, en dat het koffiedrinken na de dienst ook weer mogelijk is. Daar 
hebben velen naar uitgezien en is een extra reden om de dienst bij te wonen.  
We zijn verbonden met wie thuis via de livestream of elders deze dienst volgen. De worsteling om de zegen (met de schriftlezing uit 
Gen. 32) maakt ons met aartsvader Jacob uiteindelijk sterk, zodat we het leven aankunnen en met blijdschap God loven en dienen, 
dankbaar voor alles wat ons geschonken is, óók en in  het bijzonder in de samenkomst van de gemeente en het samen zingen, 
bidden, luisteren en dienen. 
 
Zondag 27 februari Voorganger ds. Teunard van der Linden  (bevestiging- en afscheidsdienst) 
Liturgische kleur rood Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio 
Ouderling van dienst: Lies Hager / diaken:Tryntsje Bouma  / organist Sjouke Bruining  / m.m.v. trompet ensemble  
Lector :  Wibbina Schaap  / Schriftlezingen : Genesis 32 : 14-22  / Genesis 32 : 23-33 
Kindernevendienst: Mirjam de Boer    /    kinderoppas: Carla Ozinga 
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 dhr. Jaap van der Meulen, en naar  
dhr. S. Hoekstra, (na een ongeval herstellende van een heupoperatie). 
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 

- Dhr. Jaap van der Meulen ontving afgelopen week (na zijn blaasoperatie enkele weken terug) verontrustende berichten 
over zijn gezondheid. Wij wensen hem en Joke van harte kracht, sterkte en zegen op de weg die voor hen ligt. 

- Mevr. Boukje Ybema- van den Akker heeft vorige week een zware operatie ondergaan. Wij bidden voor haar dat er 
genezing mag zijn en wensen haar Gods kracht en nabijheid toe.  
Zij verblijft momenteel in het UMCG. 

Wij denken hierbij ook aan de familie van Klaas Bijlsma, aan fam. Siebe Bijlsma, de families. Bolt en Ten Napel, fam. Van der Bij en 
fam. Bauke van der Ploeg. We leggen hun namen in de handpalmen van onze Almachtige en bidden voor hen en hun naasten om 
kracht en sterkte. 

Je bent voor Hem niet zomaar een object. 
Hij heeft je lief, Hij is met jou bewogen. 

Hij buigt zich naar je toe met mededogen 
en houdt zijn armen naar je uitgestrekt. 

 
Overige kerkdiensten in de komende week: 
-vrijdag 4 maart – 19.30 uur Oecumenische vesper Wereldgebedsdag in ‘de Vermaning’ - Doopsgezinde kerk (zie ook blz 2) 
– zaterdag 5 maart  –  19.30 uur 1e Passie avond gebed in de Nicolaaskerk te Midlum.  
– zondag 6 maart – Gezinsdienst mmv de kindernevendienst. Voorganger ds. Teunard v.d Linden, ouderling. Ymieke Miedema 
 
Spaaractie voor  zondag 6 maart 
Graag uw medewerking gevraagd om zoveel mogelijk oude melk- en zuivelpakken te sparen en deze te deponeren onder groene 
banken van in de hal bij de consistorie. Op zondag 6 maart gaan we er creatief mee aan de slag. De kinderen werken ook thuis 
alvast aan het bouwwerk van afval, in het kader van mondiale bewustwording en de noodzaak van verduurzaming, ook als oproep 
aan het adres van de kerk. Samen op de aarde zorg dragen voor de aarde! 
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Wij ontvingen een Pastorale brief van ds. Wim Beekman en willen deze graag met u/ met jullie delen: 
 
Geschokt hebben we deze dagen kennis genomen van de oorlog die in de Oekraïne is uitgebroken, nu het Russische leger daar is 
binnen gevallen. Onze gedachten en gebeden zijn bij het volk van Oekraïne en in het bijzonder bij de slachtoffers die er in deze 
oorlog vallen. Wij voelen ons verbonden met de mensen in Oekraïne. Moge God zich over hen allen ontfermen in de nood, de vrees 
en het verdriet waarin zij nu leven. Moge God de leiders van het land de wijsheid en de moed geven die zij nu nodig hebben. 
 
Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar het volk en de leiders van Rusland. Wij hopen en bidden dat zij de genade en de 
mildheid ontvangen om de vrede te hervinden en te bewaren in deze – en in de komende tijd. 
 
Het moderamen van onze synode vraagt komende zondag in de kerkdiensten onze gebeden voor de volken die nu in oorlog zijn 
met elkaar, en in het bijzonder voor de slachtoffers in deze strijd. Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in 
deze situatie.   “Heer ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld” 
 
Kerk in actie biedt concreet hulp aan de slachtoffers van deze oorlog. Uw gemeente kan hieraan bijdragen door middel van een 
collecte. Het breed moderamen van onze classis Fryslân wenst u Gods kracht en zegen toe in deze dagen van verwarring en vrees. 
Laten we als kerken elkaar en de mensen om ons heen  troosten en bemoedigen in de naam van Jezus Christus die ons voorgaat 
op de weg naar de vrede. 
    Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang. 
Er wordt zo veel geleden, 
De mensen zijn zo bang. 
De toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
O Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen !   (NLB 1010:2)  

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de classis Fryslân, ds. Wim Beekman 
               
 
Autorijden  >>  zondag 27 februari  Oane Zuidema  tel. 430093   
               

 
De agenda voor de komende week: 
 
Jeugdactiviteit 28 febr. 
Voor de tienergroep is er maandagavond een jeugdactiviteit, startend bij de Stenen Man en eindigend in De Hoeksteen. 
Verzameltijd buiten: 17.30 uur. Eindtijd: 19.30 uur. 
 
Pastoraatsgroep en consistorie 
Op dinsdagavond 1 maart hoopt de Pastoraatsgroep na een lange periode weer voor het eerst bijeen te komen in De Hoeksteen, 
aanvang 20.00 uur 
 
Moederclub 
De moederclub komt deze maand weer bijeen in De Hoeksteen op 1, 15 en 29 maart. De ontmoeting is verzet naar de middag van 
14.30  - 16.15 uur en staat o.l.v. Janny Sijtsma en Gepke Haakma. Alle moeders hebben inmiddels bericht ontvangen. 
 
Nieuws van de Samen aan tafel  commissie: 
Woensdag 2 maart hopen we weer een bijeenkomst te organiseren.  Plaats: de Haven Noorderkade 2   
Aanvang maaltijd: 17.30 uur   inloop vanaf 17.15 uur. Kosten: € 6 per persoon.  
U kunt zich nog opgeven via de intekenlijsten die  achterin de kerk liggen. Als het vervoer een probleem is kunt u contact opnemen 
met een van de commissieleden. (Zie Kompas  blz 18-19) 
 
Vesper, lezing en gesprek 
Op vrijdag 4 maart houdt ds Van der Linden vanaf 20.15 uur een dia-presentatie over 450 jaar kerkgeschiedenis in Harlingen 
(1572-2022), gevolgd door een nagesprek. Van oecumene was pas laat sprake, toch zijn er ook momenten geweest van 
samenwerking en erkenning. Voorafgaand is er een oecumenische vesper in het kader van Wereldgebedsdag, aanvang 19.30 
uur.  Beide activiteiten zijn in de Doopsgezinde Kerk, aan de Zoutsloot. 

 
Met een hartelijke  groet  voor u/jullie allen  van ds. Teunard van der Linden en  Annie van der Kooi-Zegel (scriba) 


