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Zondag 16 oktober 2022 / zondag 23 oktober 
Let op:  
u ontvangt deze keer een zondagsbrief voor 2 zondagen. Vanwege persoonlijke omstandigheden lukt het mij niet om in het 
weekend van 22-23 oktober een zondagsbrief te maken. Zaterdag 29 oktober hoop ik u weer een z.b. te sturen. avdk-z 
 
Bij deze dienst 
Het is vandaag ZWO-najaarszondag. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking vragen onze aandacht, in het 
bijzonder de situatie in Moldavië. Daaraan besteden de gezamenlijk diaconieën in Friesland de komende drie jaar aandacht als 
nieuw aandachtsgebied: het armste land van Europa, dat desondanks vele vluchtelingen uit buurland Oekraïne opvangt. We lezen 
uit Jesaja en uit Lucas, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. We krijgen ook e.e.a. te zien en te horen over Moldavië. 
Zondagmiddag is de Korenmiddag in de kerk. Deze is ook via de livestream te volgen. Er is en wordt druk geoefend voor deze 
feestelijke samenkomst. Graag vragen wij verspreid te zitten en de ruimte van de kerk optimaal te benutten. Het programma is 
doorlopend zonder pauze, vanaf 16.00 uur. We wensen elkaar een fijne en gezegende zondag! 
 
Zondag 16 oktober  9.30 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden, ZWO - m.m.v. blazersensemble o.l.v. Syds Keuning 
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Aagje Wouda  / diakenen: Tryntsje Bouma en Sissy de Boer     
Lector:   Chris Wijbenga /  Schriftlezingen: Jesaja 53 : 1 - 8  / Lucas 16 : 19 - 31  / 1 Kor. 1 : 26 - 28 
Kindernevendienst : Ymkje Broersma /  kinderoppas : Grietje Holwerda 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda  
Collectes:  De eerste rondgang is voor de Zending  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. A. Bijlsma- Colman, ( op 9 sept is haar man Sijbe overleden ) 
Mevr. J. Bruinsma- Betten, ( i.v.m. haar 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 
Mensen van de dag zijn wij allen. Er zijn ook gemeenteleden voor wie dit in het bijzonder geldt.  

- Wij leven mee met Sybold van der Linde, die in Bornia Herne verblijf  en met zijn partner Ria van der Heiden. Zij hopen dat er een 
plaatsje voor Sybold vrijkomt in De Batting voor de laatste levensfase.  

- Wij leven ook mee met Fokke en Antje Sijbesma in de kwetsbaarheid van Fokke’s gezondheid.  
We denken ook aan wie hun levenspartner nog maar kort - of langer geleden verloren en de weg alleen verder moeten gaan.  
Al onze zieken in de gemeente bevelen wij in de hoede van de Allerhoogste. 
 

Korenmiddag Grote Kerk 16 oktober 
Op zondagmiddag 16 oktober is er in de Grote Kerk een gevarieerde Korenmiddag in een met bloemen 
versierde kerk, onder het motto ‘Een gemengd boeket’. Dat vormen de verschillende deelnemers en de 
muziek die zij ten gehore brengen op uitnodiging van de Werkgemeenschap van Kerken.  
Medewerking verlenen de brassband van het Leger des Heils, Mannenkoor Con Amore, het Christelijk 
Gemengd Koor en de Cantorij van de Grote Kerk. Twee jeugdmusici spelen op viool en hobo.  
Organist Eeuwe Zijlstra brengt het grote stadsorgel tot klinken.  
Tussendoor zijn er enkele tekstfragmenten over de Bijbelse flora: ook een gemengd (herfst)boeket.  
 

U ontvangt bij binnenkomst een programmaboekje, waarin tevens de samenzang staat vermeld. 
Wij nodigen u graag uit om te komen en iemand mee te nemen. Gastheer is ds. Teunard van der Linden. 

De aanvang is om 16.00 uur, het programma is zonder pauze. 
 
Herfstvakantie 
Komende maandag t/m donderdagochtend is ds. Van der Linden afwezig vanwege enkele vakantiedagen in het kader van de 
herfstvakantie. 
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Meditatie  ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen’ Psalm 133:1 
 
Psalm 133 is een pelgrimslied. Dat staat erboven. Het is een lied voor onderweg. De pelgrims verlangden ernaar met elkaar samen 
te komen op het tempelplein en daar de priesters te horen zingen, Psalmen van David en meer. Het gaat niet alleen over broeders, 
maar natuurlijk ook over zusters.  
De liefde die deze Psalm bezingt is de onderlinge liefde van broeders en zusters, die zich verbonden weten en samen één huis, één 
woonplek in de Heer vormen. In tijden van kerkscheuring en verzuiling leed de broederliefde (filadelfia) schipbreuk.  
Tegenwoordig zeggen we, ook buiten de kerk: er is (oneindig) veel meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. Ondertussen mogen we 
ook ervaren, dat wáár is wat de psalmist schrijft. We mogen ervaren de kracht van gemeenschap en van eenheid, ondanks veel 
onvrede en verdeeldheid.  
Laten we leven met elkaar, instaan voor elkaar en als kinderen van één Vader elkaar de hand reiken. Hoe goed en heerlijk is dat! 

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 

 
Dienst volgende week zondag 
 
Zondag 23 oktober 9.30 uur – Grote Kerk – ds. G. Muilwijk, St. Anna Parochie. 
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst: Aafke van der Zee  / diakenen n.n.b.  / organist Bauke van der Meer 
Lector:   Carla Ozinga /  Schriftlezingen : op het moment van schrijven n.n.b. 
Kindernevendienst: Aafke van der Zee / kinderoppas  Saïda Smilde 
Koster en beamer het team van KosterKees 
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 bloemengroet voor zondag 23 oktober zal op die zondag bij de welkomstwoorden worden bekend gemaakt. 
 
Gespreksavond Groene kerk 
Op maandag 24 oktober vindt een eerste, verkennend gesprek plaats over het onderwerp Groene Kerk, in vervolg op de 
gemeenteavond hierover. Hoe kunnen wij als kerk en als gemeente bijdragen aan duurzaamheid?  
De avond is in de pastorie, de aanvang 19.30 uur; gespreksleider is ds. Van der Linden. 
 
Agenda ( voor 2 weken) 
Donderdag 20 oktober  9.45 uur Gesprekskring    Almenum o.l.v. ds. Tjallingii 
Donderdag 20 oktober 19.30 uur Kerkenraad   de Hoeksteen 
Zondag 23 oktober 19.00 uur Jeugdcatechese   de Hoeksteen 
Maandag 24 oktober 19.30 uur Gespreksavond Groene Kerk in de Pastorie, Marnehiem 42 
Dinsdag 25 oktober 20.00 uur Literatuurkring   de Hoeksteen 
Woensdag 26 oktober:  15.30 uur middagwijding    De Spiker,  
Woensdag 26 oktober:  20.00 uur JOE-gespreksgroep,   in de Pastorie, Marnehiem 42 
Donderdag 27 oktober:  19.30 uur voorbereiding Advent\Kerst KND  
Vrijdag 28 oktober:    9.00 uur werkgroep eredienst,   De Hoeksteen 
Vrijdag 28 oktober 19.00 uur Sirkelslag Kids    de Hoeksteen. 
 
Sirkelslag 2022  “Aan tafel” 
Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen kindergroepen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar uit heel 
Nederland.  
Je speelt Sirkelslag als groep in je eigen woonplaats. Je speelt tegen duizenden andere kinderen of jongeren uit heel Nederland. 
Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om creativiteit, actie en teamspirit. 
Jij bent van harte welkom! Samen met je vriendjes en vriendinnetjes. 
Wanneer:  28 oktober 2022 
Waar:   Hoeksteen        
Hoe laat:  19.00 uur  Meld je snel aan bij Mirjam (06-55168632) of Ymieke (06-57333661) 

Groeten van Mirjam en Ymieke 
Kerkdienst laatste zondag van deze maand en Dankdag: 
Zondag 30 oktober – 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds.E.J. Hefting, Sexbierum, Hervormingsdag, organist Eeuwe Zijlstra 
Woensdag 2 november – 19.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. J. van Twist, Harlingen – Dankstond Gewas / Visserij / Arbeid 

 
De volgende zondagsbrief ontvangt u in  het weekend van zondag 30 oktober 


