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                  Zondag 12 juni 2022 
Bij deze dienst 
Vanmorgen is het zondag Trinitatis: de zondag van Gods volheid, het feest van Vader, Zoon en Geest. Op de zondag van de Drie-
eenheid als hoogfeest met de kleur wit vieren veel kerken het Heilig Avondmaal. Dit doen wij vanmorgen ook. We doen dat net als 
op Witte Donderdag door het brood te ontvangen en zelf in de beker te dopen, ditmaal met twee bekers, voor de kerkgangers links 
en recht van het middenpad. Op de looproute terug naar de bank staan de zilveren collecteschalen opgesteld voor de 
Avondmaalscollecte. Kijkt u vast naar Lied 377, dat wij als toeleiding tot de dienst van de Tafel zingen vanmorgen, een nieuw lied op 
een prachtige melodie, dat wij zingen in zijn geheel. In een aantal liederen klinkt de lof door op Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals 
in het mooie aanvangslied. Psalm 142 sluit als gebed uit de gevangenis aan bij de lezing over Petrus’ redding uit de gevangen is 
(Handelingen 12) en onze voorbeden voor het werk onder gedetineerden. 
Zondag 12 juni 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden, viering Heilig Avondmaal  
Liturgische kleur  wit Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling: Wanner Los / diaconie: Evelien de Boer e.a.  / organist  Bauke van der Meer 
Lector: Carla Ozinga /  Schriftlezing: Handelingen 12 : 1-17 
Kindernevendienst : Aafke van der Zee  /  Kinderoppas :  Ytie Nijdam  
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda  
Collecte:   De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor de kerk. 
Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken. op bankrekeningnummer NL 94 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 P.G. Harlingen-Midlum.  
 

Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar Mevr. J. Winia- Geerts, ( vanwege haar verder achteruit 
gaande gezondheid ) en naar dhr. Sj. IJbema, (  Dhr. Sijbesma heeft een herseninfarct gehad en na een ziekenhuisopname en 
revalidatie nu weer thuis). 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. 
 
Kerkdiensten vandaag en de komende week: 
Zondag 12 juni:  de Batting  10.30 uur voorganger dhr. C. Weisz, organist Gerrit Jan Elsinga, ouderling: Annie van der Kooi 
Zondag 19 juni : Grote Kerk   9.30 uur voorganger ds. J. Lindeboom, organist Eeuwe Zijlstra, ouderling Aafke van der Zee 
Zondag 19 juni : Tentdienst in Midlum  10.00 uur, voorganger drs.T. Bloem, organist Tjipke Bloemhof, ouderling Annie van der Kooi 
 
Meeleven: 

- M.i.v. heden is dhr. Piet Tichelaar verhuisd van de Batting naar de Spiker.. Wij denken aan hem en zijn vrouw en wensen 
hen beide veel sterkte en Gods nabijheid. 

- Mw. Annie Akkerman-Boelens is opgenomen in het MCL i.v.m. hart problemen en vocht achter de longen. Wij wensen 
haar heel veel sterkte en hopen en bidden dat de behandeling mag aanslaan. 

Geslaagd: 
Een aantal jongeren in onze gemeente deden dit jaar schoolexamen in het voortgezet onderwijs en allen zijn geslaagd!  
Van harte gefeliciteerd en geweldig gedaan. Hier zijn de namen die bij ons bekend zijn:: 
- Edward Pars voor het VWO   
- Noah Miedema voor het VWO 
- Rens Broersma voor de HAVO 
- Erik ten Kate voor het VWO 
- Benthe Rondaan voor het VWO 
- Ook een felicitatie voor Jacob van der Pol die slaagde voor het diploma 

‘Maatschappelijke zorg / ouderen zorg’.   
Na het behaalde eindresultaat wacht als beloning de zomertijd, in voorbereiding op het vervolgonderwijs daarna. 
Wij leven ook mee met onze zieken in de gemeente, waaronder een aantal ernstig zieken. Wij mogen ons leven in Gods handen 
leggen. Ook dat mag de vrucht zijn van het geloof in Vader, Zoon en Geest: God is boven ons, met ons en in ons. Hij laat niet los 
wat zijn hand begon. 
       
Bevestiging: 
Zondag 19 juni a.s. om 14.00 uur zal ds. Ulbe Tjallingii worden bevestigd als predikant in de gemeente Bitgum-Bitgummole-
Ingelum-Marsum in de kerk aan de J.H. van Aismawei 11 te Bitgumrmole. Wij willen ook via deze weg ds. Tjallingii van harte 
feliciteren en wensen hem Gods Zegen in zijn nieuwe gemeente. Daarnaast blijft ds. Tjallingii ook in onze gemeente werkzaam. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie   “Laten wij met volharding de wedloop lopen, nu wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben.“ Hebr. 12:1 
 
Het is een stimulerende tekst én overtuiging: dat wij er op de weg van het geloof niet alleen voor staan, maar mensen rondom ons 
mogen weten, die ‘de wedstrijd’ van het geloofsleven óók - ten einde toe - hebben volgehouden.  
De schrijver van de Hebreeënbrief ziet het ‘op de tribune’ zitten, vol geestdrift en aanmoedigingen. Hij geeft in het vorige hoofdstuk 
een lange rij voorbeelden, beter: voorvaders en – moeders, te beginnen bij Abraham en Sara.  
We kunnen ook dichterbij denken aan onze ouders en grootouders, of inspirerende geloofsgestalten als Titus Brandsma, Dietrich 
Bonhoeffer en andere inspirerende voorbeelden.  
Onze geslaagde examenkandidaten hadden ook ‘een wolk van getuigen’ om zich heen: vaders en moeders, leerkrachten en 
mentoren, die hen aanmoedigden om vol te houden en de eindstreep te halen. Het is iets diep menselijks: elkaar te stimuleren, aan 
te moedigen en moed in te spreken. Dat is op de weg van het geloof niet anders. We gaan de weg met elkaar en met velen.  
Zo mogen we elkaar door dik en dun vasthouden in de navolging van Jezus, want daarover gaat Hebr. 12.  
Laten we in zijn naam en in zijn geest attent blijven, elkaar in het oog in het hart houden en aanmoedigen om de Geest niet uit te 
doven, maar door de Geest te wandelen, dicht bij God, dicht bij onszelf en met elkaar. Dan komt het goed.  
Willem Barnard dicht (Lied 732): 

Voor de toegewijden,   
stillen in den lande 
die van binnen brandden 
met een heilig vuur, 
danken wij U Heer. 

Vaders die ons leidden, 
moeders die ons droegen, 
niet alleen van vroeger 
zijn ze, maar van nu, 
want ze zijn van U! 

         
Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 

MEDEDELINGEN / AGENDA: 
Komende maandag 13 juni vergadert het moderamen weer, in voorbereiding op de laatste kerkenraadsvergadering dit jaar, later in 
de maand. Verder is de commissie Vorming en Toerusting druk doende het winterwerkprogramma voor komend seizoen weer 
samen te stellen, zodat alles op tijd gereed is en het Kompasboekje kan worden gedrukt. Wordt vervolgd! 
 
Breicafé maandag 13 juni 2022 
Maandagmiddag 13 juni is het breicafé weer open. Van 14.00 – 16.00 uur bent u weer van harte welkom in “De Hoeksteen” 
Kerkpad 32 t/o de Grote Kerk. Geen zin in handwerken maar wel behoefte aan wat gezelligheid en een praatje, ook dan bent u van 
harte welkom. De thee/koffie met wat lekkers erbij staat voor u klaar. Ook tijdens de zomermaanden, is het breicafé iedere tweede 
maandag van de maand open.    Met een hartelijke groet van uw gastvrouwen: Saakje – Marie en Anna                                                                                                                
 
Concerten op het Hinsz-Orgel d.d. 17 juni a.s. 
Op vrijdag 17 juni vindt het Openingsconcert van de Internationale Concertserie Orgelconcerten op het monumentale Hinsz-Orgel 
(1776) in de Grote Kerk plaats. Een aantal gerenommeerde organisten uit binnen- en buitenland verzorgt ook dit jaar de 
bespelingen op het fraaie orgel van onze kerk. Zuzana Ferjencikova (uit Zwitserland, maar ook orgelprofessor aan het Codarts 
Conservatorium te Rotterdam) verzorgt het Openingsconcert, dat net als alle andere concerten om 20.00 uur begint.  
Steeds om de twee weken en steeds op vrijdagavond vinden de volgende concerten plaats. (hierover meer info in de volgende 
Getijdenstroom) Donateurs maken het (mede) mogelijk de hoog aangeslagen orgelserie in Harlingen mogelijk te maken. Een 
minimum bedrag van  € 40 volstaat. Daarvoor kunt U alle 7 concerten bijwonen zonder daarvoor te hoeven betalen! (normale 
entreeprijs concert: € 10). Stichting Concerten Grote Kerk Harlingen, banknummer: NL91RABO0325580081.  
Mailadres voor aanmelden donateur: ottoroelofsen@ziggo.nl        Met een groet Otto Roelofsen 
 
Beste mensen, 
Wij willen graag dit jaar weer een Fancy Fair organiseren op de tweede zaterdag in september. Na twee coronajaren hopen we 
op een mooie dag, waar ieder met zijn of haar kwaliteiten een bijdrage kan leveren. Een gezellige dag waar we elkaar 
ongedwongen kunnen ontmoeten. Alleen zijn voor een dergelijke dag veel vrijwilligers nodig (+/- 100). De indeling kan voor de 
gehele dag of voor een dagdeel en in de voorbereiding.  
Nu we een aantal jaren verder zijn en ook trouwe medewerkers missen willen we als commissie graag onderzoeken of het weer 
mogelijk is, qua ‘bemensing’. Om die reden de vraag of u zich voor 14 juni a.s. alvast op wilt geven. Wij begrijpen dat het nog ver 
vooruit lijkt dus uw opgave is niet geheel in beton gegoten. U kunt uw opgave mailen naar fancyfairharlingen@gmail.com. Bij 
onvoldoende respons kan het helaas niet doorgaan…. We zijn ook nog op zoek naar iemand die het leuk lijkt om bedrijven als 
sponsor te benaderen. Voor vragen, bel gerust (telnr. 414988). 

Met vriendelijke groet namens de Fancy Fair commissie, Jellie Keulen 
 
Wilt u Getijdenstroom OOK digitaal per mail ontvangen?  Mail dan uw naam adres woonplaats naar ledenadmin@pg-harlingen.nl 
met de mededeling: “ Graag getijdenstroom ook digitaal”. 

mailto:ottoroelofsen@ziggo.nl
mailto:ledenadmin@pg-harlingen.nl

