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Zondag 17 juli 2022 
 
Bij deze dienst 
Zondag 17 juli is de 5e zondag van de zomer. Voorganger deze zondag is ds. Ulbe Tjallingii en ok deze zondag zullen we lezen uit 
handelingen  Handeling 28 : 1-10 over Paulus vriendelijke ontvangst op het eiland Malta.  
Van harte een goede viering gewenst, in de kerk, thuis of elders met deze dienst verbonden. 
 
Zondag 17 juli  9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Ulbe Tjallingii  
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream  
Ouderling van dienst Eerde de Vries / diaconie : Evelien de Boer en Aafke Hibma / organist: Bauke van der Meer 
Lector:   Wibbina Schaap  /  Schriftlezingen: Genesis 3 : 1 – 5  / Handelingen 8 : 1-10 
Kindernevendienst : Berber Twijnstra / 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. J. v.d. Meulen- Pietersma, ( op 13 juni is haar man 
overleden ) en naar dhr. F. v.d. Meulen, ( is herstellende van een enkeloperatie ) 
Als u, als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie. Mede namens de 
kerkenraad alvast heel hartelijk dank. 
 
Meeleven: 

- Dhr. Piet Tichelaar (90) verblijft sinds enige weken in De Spiker en heeft last van hartfalen.  
Wij leven ook mij met zijn vrouw Hiltje (86), die na 63 jaar huwelijk (zij trouwden 16 juli 1959) alleen thuis woont. 
Van harte Gods kracht en nabijheid gewenst. 

- Mw. Aaf Switynk-Visser is weer thuis. Wij wensen haar verder een goed herstel. 
- We denken aan dhr. Sybe Bijlsma, wiens krachten langzamerhand steeds verder afnemen. Wij wensen hem en Anna Marie 

heel veel sterkte en bidden om Gods nabijheid. 
- Iris Miedema kwam ongelukkig ten val en heeft haar hand en pols in het gips. Heel veel sterkte en een algeheel herstel 

toegewenst. 
- Dhr. Rienk Switynk verblijft sinds afgelopen dinsdag voor verdere revalidatie in Parkhove. Hij zal hier naar verwachting de 

komende weken nog blijven. 
 
Overlijdensbericht: 
Vrijdag 8 juli overleed in de leeftijd van 79 jaar ons gemeentelid, mw. Sijbrigje Trijntje Schaafsma. Mw. Schaafsma (Siepie) woonde 
al haar hele leven op de Heiligeweg. Het afscheid heeft afgelopen vrijdagmiddag plaatsgevonden in kleine kring. Wij wensen allen 
die Siepie Schaafsma kennen en haar trouw bezochten heel veel sterkte met dit afscheid. Zondagmorgen zullen we ter 
nagedachtenis aan Siepie een kaars aansteken en zingen we aansluitend het lied dat ds. Van der Linden voorlas bij zijn laatste 
bezoek aan mw. Schaafsma : Jezus ga ons voor….. 
 
Ter bemoediging voor allen die in zorg leven, ziek zijn of rouw dragen, maar ook voor jou / voor u die deze zondagsbrief leest: 
 
Laat Mij die zware tas toch dragen,    
gevuld met zorgen en verdriet,   
en zoveel onbegrepen vragen 
waarin je soms geen uitweg ziet. 
 

 
Leg nu je hand maar in Mijn handen, 
ja ook dat stuk verborgen leed. 
Nooit kan het levensscheepje stranden 
van elk die zich geborgen weet. 

Tall Ships 
We hebben genoten van het maritieme evenement dat Harlingen 4 dagen aandeed. Zondagmiddag 
vertrekt de vloot met Tall Ships weer uit de haven, richting Antwerpen. Tobi Schouwstra voer op de 
Gulden Leeuw met een aantal jongeren van de Zeevaartschool mee met de Tall Ships van Esjberg 
naar Harlingen. Met 70 man konden alle zeilen worden uitgezet en haalde het schip een snelheid van 
18 knopen! 



PG Harlingen – Midlum wekelijkse Zondagsbrief 
 

2 

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 
 

Meditatie   ‘Dat liefde en trouw u niet verlaten!  
  Bind ze om u hals, schrijf ze op de tafel van uw hart.’   Spreuken 3:3 
 
Het uitroepteken achter de eerste zin van dit tekstwoord (in de NBG-vertaling) is mij nooit eerder opgevallen.  
Ik zou het mooi laten staan. Zo vaak vind je geen uitroepteken in de Schrift als leesteken. Spreuken 3 reikt, in een hartelijke oproep, 
twee kernwaarden aan in de joods-christelijke traditie. Kernwaarden die in elk mensenleven van vitaal belang zijn. Vandaar het 
uitroepteken. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) houdt het op: ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten’. Dat klinkt een stuk minder 
krachtig en dringend, al klinkt ‘nooit’ krachtiger dan ‘niet’.  
Bij deze tekst zie ik een roeiboot voor me. Je komt alleen vooruit met twéé peddels. Als liefde én trouw gelijke tred houden, elkaar 
oproepen en ondersteunen.  
Met liefde alleen dreigt narcisme: een bootje in het rond; met trouw alleen een mentaliteit van ‘de kaken op elkaar’.  
Trouweloos en liefdeloos is het tegenbeeld van de positieve oproep liefde en trouw in het leven te bewaren, als kostbaar geschenk. 
De bijbelschrijver doet de suggestie, ze als sieraad om je hals te dragen, zoals het bekende kettinkje met het symbool van geloof, 
hoop en liefde. Daarbovenuit gaat de oproep om ze te koesteren van binnen. Om zo jezelf toe te spreken, je hart: handel in liefde 
en trouw. Wandel erin, elke nieuwe dag en heel de dag lang. Dan zal de zon van Gods liefde over je opgaan en de regenboog van 
zijn trouw niet van je wijken.  

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden 
Tsjerkepaed 2022:        

De Grote Kerk en de Nicolaaskerk in Midlum zijn op zaterdagmiddag van 3 juli t/m 10 september open van 
13.30 tot 16.30 uur. 
In Midlum staan kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken  
en hangen er schilderijen van Oesje Zegel. Dat is zeker het bekijken waard deze zomermaanden.  
Op de site van www.tsjerkepaad.nl  is nog heel veel informatie te vinden over de meer dan 200 kerken in 

Fryslân die meedoen. De kerken zijn open voor iedereen, die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert. 
 
Zomervakantie 
De grote schoolvakantie in het noorden is nu ook begonnen. Op dit moment nog veel drukte en plezier in onze stad waar we van 
mogen en kunnen genieten. Maar u/jij die op reis zult gaan om elders vakantie te gaan vieren, wensen wij een goede reis en een 
fijne vakantietijd om uitgerust en ontspannen weer thuis te mogen komen. Maar ook u / jullie die thuis blijven een hele fijne 
zomertijd. Geniet van je eigen omgeving en de liefde van de mensen om je heen.    Hartelijke groet, avdk-z 
 

Dankbetuiging:   
 


