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Zondag 19 juni 2022 
Bij deze dienst 
Vandaag is het de de 2e zondag na Pinksteren. In de kerk is de kleur weer groen. Voorganger deze zondag is gastpredikant  
ds. Jelte Lindeboom uit Minnertsga. We lezen uit Lucas 13 en Exodus 14: de doortocht door de Rietzee.  
Allen een goede en gezegende dienst gewenst, als gemeente samengekomen in de kerk of thuis , op uw vakantieadres of elders 
via beeld en geluid, maar met elkaar verbonden. 

Zondag 19 juni 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Jelte Lindeboom, 
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling: Aafke van der Zee / diaconie: Mirjam de Boer  / organist  Eeuwe Zijlstra 
Lector: Aagje Wouda /  Schriftlezing: Lucas 13 : 1-9  / Exodus 14 : 19 – 25  
Kindernevendienst : Anne van Eijck  /  Kinderoppas :  Boukje Bruinsma  
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. T. Engelman - Douma, ( in mei is haar man 
overleden ) en naar dhr. en mevr. V.d. Tuin, ( i.v.m. hun beider gezondheid ) 
In Midlum gaan de bloemen naar : Mevr. A. Bulthuis- Kooi, ( 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: 
– mw. Annie Akkerman-Boelens is weer thuis. Zij werd gekatheteriseerd, de medicatie is aangepast en nu thuis verder 

herstellen.
– Met dhr. Doede Onnes gaat het gelukkig weer de goeide kant op en zoals het nu er voor staat vertrekt hij binnenkort 

weer voor een aantal weken naar zijn dochter in Zweden.
Wij wensen alle zieken, genoemd en niet genoemd, heel veel sterkte en kracht. 

Overlijdensberichten 
Maandag 13 juni overleed ons gemeentelid mevr. Aaltje (Ali). Hoorn in de leeftijd van 102 jaar. Mevr. Hoorn woonde in de Spiker en 
is de moeder van onze diaken Elly de Wind. De dankdienst heeft afgelopen vrijdagmiddag plaatsgevonden in de Midlumerlaankerk, 
met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats. Wij wensen de kinderen klein- en achterkleinkinderen van mevr. 
Hoorn heel veel sterkte en de kracht van onze Hemelse Vader. 

Maandag 13 juni overleed na een ernstige ziekte ons gemeentelid Jaap van der Meulen in de leeftijd van 84 jaar. 
De dankdienst voor zijn leven is zaterdag 18 juni om 13.45 uur in de Grote Kerk te Harlingen. Voorafgaande aan de dienst is er 
vanaf 13.00 uur gelegenheid tot condoleren. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden. Wij wensen Joke, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind heel veel sterkte en Gods Nabijheid.  

Ook op maandag 13 juni overleed ons gemeentelid Johannes Haringsma in de leeftijd van 84 jaar. Johannes Haringsma woonde 
sinds vorig jaar in de Westerpoort te Franeker. De herdenkingsdienst wordt gehouden op dinsdag 21 juni om 11.00 uur in de Grote 
Kerk met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats.  
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van dhr. 
Haringsma heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid nemen.  

Vrijdag 17 juni is overleden ons gemeentelid mw. Aaltje Schuil - Visser (de Spiker). Verdere gegevens ontbreken nu nog. 

Goede Herder, als wij slapen, heel deze nacht, Geef dat wij hier nooit alleen zijn, bij dag en nacht, 
Waak dan over al uw schapen, heel deze nacht; engelen steeds om ons heen zijn, bij dag en nacht. 
Dat wij dromen zonder zorgen, Dat de doden bij U leven, 
Veilig rusten tot de morgen eeuwig in uw licht geheven - 
Lieve God, bij U geborgen, heel deze nacht.  Allen door uw trouw omgeven, bij dag en nacht.    
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Meditatie: “ Alles heeft zijn tijd… “. 

De kerkelijk feestdagen in het eerste half jaar 2022 liggen weer achter ons. En dat betekent dat ook (bijna) het seizoen 2021-2022 
is afgelopen. Mensen maken zich op om met vakantie te gaan, dichtbij of veraf. Om te gaan ontspannen en te genieten van het 
gezin, de natuur en al wat leeft. 
Ik ontkom er niet aan om voor mezelf de balans op te maken, misschien vergaat het u ook zo. Mijn eerste reactie is dan ook, wat 
gaat het snel, weer een seizoen voorbij en in dat seizoen is heel veel gebeurd.  
Er was veel verdriet door het overlijden van geliefde gemeenteleden, grote zorgen vanwege COVID-19, de ernstige zieken in onze 
gemeente, maar ook dankbaarheid. Jonge gemeenteleden slaagden voor hun examens en op 1e Pinksterdag zeiden 12 
gemeenteleden ja op de vraag of zij ouderling of diaken wilden worden in onze gemeente / of wilden blijven.  
En het seizoen begon met de feestelijke kerkelijke inzegening van ons predikantenechtpaar Teunard en Coby van der Linden. 
De tijd vliegt en soms denk ik wel eens: ga ik wel goed om met de tijd die ik heb?  
Tijd is een geschenk waar we iets mee kunnen doen en waar we van kunnen genieten. De mate waarin we zelf over onze tijd 
kunnen beschikken is voor iedereen verschillend. Soms wordt onze tijd in beslag genomen door werk of taken die we op ons 
genomen hebben. Daarnaast hebben we ook vrije tijd die we op onze eigen manier kunnen invullen b.v. tijd nemen voor bezinning 
en gebed. Tijd om op adem te komen, tijd om weer nieuwe Geestkracht op te doen.  
Tijd en aandacht geven aan God, Hij houdt ons leven in balans en geeft, als wij er voor open staan, richting bij alles wat we doen. 
En dan is elke dag een uitnodiging om goed om te gaan met de tijd die we mogen ontvangen.  

Ik heb een mooi gedicht gevonden in de bundel van ds. Marinus van den Berg en dat wil ik graag met u delen: 

Elke dag is een uitnodiging Elke dag is een uitnodiging Elke dag is een uitnodiging 
om goed te zijn voor je zelf, om je te verwonderen om intenser te leven dan nodig is, 
om je zelf op te bouwen  over zoveel goeds in anderen om meer te horen dan gisteren. 
Elke dag is een uitnodiging. over zoveel verlangen naar liefde. Elke dag is een uitnodiging 
om jezelf te oefenen Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen, 
in waardering in dit leven,  om tijd te nemen voor zorg, om te bouwen aan een wereld van liefde. 
in waardering in je kunnen. om aandachtig te leven. 

Elke dag is een uitnodiging Wie zich laat uitnodigen, 
om zin te geven aan dit leven. leert over grenzen heen te zien.         
Wie op deze uitnodiging ingaat 
zal steeds meer van het leven houden, 
ook al weet je dat je zult sterven.  Met een hartelijke groet van uw scriba,  Annie van der Kooi-Zegel 

MEDEDELINGEN / AGENDA: 

Amnesty schrijfactie Nigerioa en Qatar. 
Na een jaar te hebben overgeslagen wegens de Lock down willen we deze zondag de Amnesty schrijfactie weer oppakken. 
Ook voor u die niet naar de kerk gaat is er gelegenheid om mee te schrijven. Bij deze zondagsbrief sturen we digitaal 2 brieven 
mee, die u dan zelf kunt uitprinten. Er liggen eventueel ook brieven a.s. zondag in de kerk.  
Zie voor meer info Getijdenstroom nr. 6 blz 11. Schrijft u ook mee voor Amnesty?   
Wel heel graag dan voor 1 juli de brieven versturen !! 

Namens de ZWO, Aagje Wouda 
Kerkdiensten vandaag en de komende week: 
Zondag 19 juni : Tentdienst in Midlum gaat onverwacht niet door
Zondag 19 juni : in de kerk aan de J.H. van Aismawei 11 te Bitgummole 14.00 uur bevestigingsdienst ds. Ulbe Tjallingii 
Zondag 26 juni : Grote Kerk 9.30 uur, voorganger ds. T.G. van der Linden, organist Sjouke Bruining, ouderling Annie van der Kooi 

Agenda: 
Donderdag 23 juni 19.30 uur kerkenraadsvergadering    in de Hoeksteen 
Vrijdag 24 juni 18.00 uur afsluitende BBQ- kindernevendienst & JOE in de Pastorietuin 

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”. 

Voor u/jullie allen een goede zomertijd gewenst, thuis of onderweg !! 
Pas goed op u zelf en op elkaar en blijf gezond ! 
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