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Zondag 4 september 2022 
Bij deze dienst 
Het is vandaag de eerste zondag van september. Deze maand lezen wij een aantal keren uit het Bijbelboek Exodus. Vandaag 
Exodus 1: het verhaal over de twee dappere Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua, die het leven hoeden en weigeren aan het 
bevel van de Farao gehoor te geven. Een prachtig verhaal. Exodus is het boek van hoop en bevrijding. Daarom zingen we het 
prachtige lied ‘Gij hebt de vaderen bevrijdt…’. Wij vieren vandaag ook het Heilig Avondmaal. Om niet staat de Tafel van de Heer 
gereed, om ons leeftocht te verschaffen: brood voor onderweg, gedoopt in de wijn van Gods koninkrijk. We denken ook aan 
degenen die thuis deze dienst meevieren via de livestream of later deze week. Wij wensen ook hen en elkaar een goede en 
gezegende dienst van Schrift en Tafel en een fijne zondag. Vanmiddag wordt het H.A. ook gevierd in De Spiker en Almenum. 
Vanavond om 19.00 uur is de Visserijdagen dienst, om 19.00 uur, buiten bij het Havenmantsje op het Havenplein. 
 
Zondag 4 september 9.30 uur – Grote kerk - Teunard van der Linden viering Heilig Avondmaal 
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Eerde de Vries   / diakenen: Tryntsje-Evelien-Aafke en Tia   / organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Carla Ozinga  /  Schriftlezingen:  
Kindernevendienst : Anne van Eijck  /  kinderoppas Grietje Holwerda 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda  
Collectes:  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.  
 
De Avondmaal collecte van 4 september zal gaan naar Present Noordwest Friesland en Interkerkelijke stichting 
Aanloophuis Leeuwarden.  Present Noordwest Friesland wil graag present zijn. Present organiseert projecten waarbij vrijwilligers 
een dag(deel) zich inzetten om bij hulpbehoevende mensen thuis te komen helpen de leefsituatie te verbeteren. Deze 
hulpbehoevende mensen worden door de hulpverlening uit diverse maatschappelijke instanties aangemeld. Vrijwilligers helpen bij 
projecten zoals schoonmaken van een woning, opknappen van verwilderde tuinen. Er wordt samengewerkt met diverse 
organisaties en wordt mede mogelijk gemaakt door de diverse kerken.  
Het Aanloophuis Leeuwarden staat klaar voor iedereen, die hulp en aandacht nodig heeft. Het biedt een veilige plek, met warmte en 
aandacht voor gasten die veelal op straat leven en/of weinig sociale contacten hebben. Het Aanloophuis staat voor iedereen open, 
ongeacht achtergrond, afkomst, status en/of levensbeschouwing. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar mevr. H. Tichelaar- Speelmans, ( 29 juli is haar man 
overleden ) en naar ds. Cees Glashouwer, ( i.v.m. zijn gezondheid ) 
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: 
- Mw. Aaf Switynk-Visser mocht afgelopen dinsdag weer thuiskomen. Wij hopen dat de medicatie die zij nog krijgt het 

gewenste resultaat mag hebben. Van harte een goed herstel gewenst. 
- Wij leven mee met Sijbe en Anne Marie Bijlsma, nu Sijbe meer medicijnen krijgt, ‘mens van de dag’ – in Gods hand. Van 

harte sterkte gewenst.  
 

Overlijdensbericht: 
Zondag 28 augustus overleed in het MCL, na een korte maar zeer ernstige ziekte, ons gemeentelid mw. Wilhelmina Elisabeth de 
Groot-Kroese (roepnaam Willemien) in de leeftijd van 75 jaar. Het afscheid heeft afgelopen vrijdag 2 september plaatsgevonden 
met aansluitend de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Harlingen. Wij wensen dhr. Bauke de Groot, de kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.  
 
Overige diensten 4 september:  Let u wel op de gewijzigde aanvangstijd in Almenum  
Zondag 4 sept. H.A.  16.00 uur de Spiker voorganger ds. J.C. Dondorp, ouderling Marjan Overdijk, organist Simon Bouma 
Zondag 4 sept.   H.A.  16.00 uur Almenum voorganger ds. T.G.van der Linden, ouderling Lies Hager, organist GerritJan Elsinga 
Zondag 4 sept. 19.00 uur bij het Havenmantsje (Havenweg) een oecumenische viering in de buitenlucht als afsluiting van  

‘de Visserijdagen Harlingen’. Organisatie is in handen van de Werkgemeenschap van kerken en voorganger is  
ds. Ulbe Tjallingii, met muzikale medewerking van Shantykoor ‘de Skuumkoppen’.  
Het thema is : “We hebben elkaar hard nodig”.  (bij regen is de Grote Kerk de uitwijklocatie) 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie:  Engelen zeggen: “Goedemorgen”. 
 
Het is zeker twintig jaar gelden, dat mijn man opgewekt en stralend het huis binnenkwam met de mededeling : “Ik heb vanmorgen 
een engel gezien”. 
Toen ik hem verbaasd aankeek, vertelde hij hoe hij die morgen enigszins somber – dat kon een karaktertrekje van hem zijn – het 
huis was uitgegaan op weg naar de stad. Ter hoogte van de supermarkt was hem een vrouwelijk gemeentelid tegemoet gekomen, 
die opgewekt en vriendelijk had gezegd: ”Goedemorgen dominee!”. “En”, zo vertelde hij, “van die mevrouw weet ik, hoe moeilijk ze 
het heeft. Haar man zwaar depressief, opgenomen bij de GGZ. En dan treedt zíj mij tegemoet met een opgewekt “Goedemorgen 
dominee!”. Dat deed me zo goed! Wat zou ik dan nog somberen? Ja, ik heb een engel ontmoet!”. 
Ik moest daaraan denken, toen ik afgelopen zomervakantie alleen met waterige brillenglazen over Texel fietste. In de ochtendzon 
fietste een mevrouw me tegemoet en zei vriendelijk: ”Goedemorgen!”. Ja,  dacht ik, Engelen zeggen ‘Goedemorgen’. En dat doet je 
goed! 
Was het niet zo bij Maria? Gabriël trad binnen met “Goedemorgen”, ‘Ave’ in het latijn van de katholieke liturgie, ‘Chaire’ in het Grieks 
waarin het evangelie geschreven is, en waarschijnlijk sprak de engel gewoon het Aramees uit Galilea en zei zoiets als “Shalom”. 
Allemaal te vertalen met “Goedendag” en allemaal met een ondertoontje van Vreugde (Chaire) of Vrede (Sjalom). Maria kreeg het 
goede toegewenst, zoals wanneer wij tegen elkaar “Goedemorgen” zeggen. 
Engelen zeggen “Goedemorgen”,  soms in Harlingen of op vakantie en soms doet dat meer goed, dan je zelf met je groet beseft. 
Laat ik vooral “Goedemorgen” blijven zeggen. Ik heb ervaren hoe dat een engelengroet kan zijn. 

Rinske Nijendijk-Cnossen 
UITNODIGING 
Bij deze wordt u weer uitgenodigd tot het meevieren van de GEZINSDIENST, Zondag 4 september Martinikerk, Breedeplaats 2, 
Franeker. Aanvang van de dienst: 10.00 uur /  Voorganger: Ds. S. Ypma  Wie zelf een muziekinstrument heeft, kan dit meenemen.  
Heb u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met Adeline Jukema; 06-19863011 /  Ivonne de Jong; 06-37240499 
 
Agenda: 
Maandag 5 september 19.30 uur start het vergaderseizoen weer op met de eerste moderamenvergadering na de vakantie.  
Woensdag 7 september vergadert het Pastoresconvent over de oecumenische activiteiten in het komende weken en maanden.  
Woensdagavond is er een bijeenkomst in voorbereiding op het jeugd- en jongerenwerk dit seizoen. 
Vrijdagavond 9 september om 20.00 uur is het laatste concert van de zomerserie met orgelconcerten, een programma met 
verzoeknummers door onze organist Eeuwe Zijlstra.  
Zaterdag 10 september, van 9.30 – 16.30 uur maken we ons op voor de eerste Fancy Fair in drie jaar tijd, die door kan gaan. 
En dat alles bij nog een week mooi zomerweer. 
 
Fancy Fair 10 september 2022 

U kunt zich nog opgeven als vrijwilliger voor de Fancy Fair. Er liggen formulieren in de kerk en opgeven kan ook 
via fancyfairharlingen@gmail.com of bellen naar Jellie Keulen (414988).  
Volgende week aan het begin van de week krijgt u dan nadere informatie.  
We stellen prijs op cake, appeltaart of andere lekkere dingen die we kunnen verkopen in de koffiehoek  en  
bloemen en groen zoals hortensia’s, hedera, bes-dragende takken en ander groen voor het maken van 
bloemstukjes. Voor de marktkramen zijn pompoen, courgettes, eierdozen en eigen gemaakte jam van harte 
welkom! U kunt deze spullen vanaf woensdag  a.s. inleveren in de kerk.  
 

Vorming en Toerusting – Kompasboekje 2022-2023 
In de loop van de maand september ontvangt u in uw brievenbus een nieuwe editie van het Kompasboekje. Dit boekje informeert u 
over alle Vorming en Toerusting-activiteiten die in het seizoen 2022-2023 op het programma staan; opnieuw een rijk en gevarieerd 
aanbod! Behalve in gedrukte vorm is het Kompasboekje ook beschikbaar als een e-boek, in pdf-formaat.  
Omdat de werkgroep Vorming en Toerusting benieuwd is of - en zo ja, hoe dit e-boek in de praktijk wordt gebruikt en voorts hoe het  
gebruik ervan dan bevalt, nodigt de werkgroep u uit dit e-boek aan te vragen door een mailtje te sturen naar  
toerusting@pg-harlingen.nl. Het e-boek(je) wordt u daarna zo spoedig mogelijk toegezonden. 

Namens  de werkgroep Vorming en Toerusting, 
Ad van der Kam 

Tsjerkepaed 2022:   
De Grote Kerk te Harlingen en de Nicolaaskerk in Midlum zijn ook deze zaterdagmiddag weer van 13.30 tot 16.30 uur geopend 
i.v.m. Tsjerkepaed.  Dhr. Cees Schout bespeelt in beide kerken het orgel en in Midlum staan  
kunstvoorwerpen van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema in de vensterbanken en hangen er 
schilderijen van Oesje Zegel. 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.  
Zaterdag 10 september is het tevens nationale monumentendag.  


