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Zondag 2 oktober 2022 
Bij deze dienst 
Het is vandaag Israëlzondag, in het spoor van de grote Joodse feesten die dezer dagen worden gevierd, waaronder Grote 
Verzoendag (Jom Kippoer) a.s. dinsdag. De liturgie en de muzikale medewerking van de cantorij o.l.v. Trudy Baard zijn afgestemd 
op de dragende, joodse ondergrond van ons christelijk geloof. Zo zingen we elkaar, Gods volk en de wereld vrede toe met het 
prachtige ‘Hevenu shalom’ (vrede zij u) na de preek. De kinderen horen samen met ons, behalve uit het Aloude Testament ook van 
het mosterdzaad, dat Jezus ten voorbeeld nam als symbool van hoop. 
Wij wensen elkaar een goede zondag, verbonden met allen die via beeld en geluid de dienst volgen.  
 
Zondag 2 oktober  9.30 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden, Israëlzondag m.m.v. de Cantorij o.l.v. Trudy Baard 
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Wanner Los  / diakenen: Tia Ammeraal en Elly de Wind /   organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Jan de Jong /  Schriftlezingen:  Habakuk 3 : 17-19 en Lucas 17 : 1-10 
Kindernevendienst : Corina Schouwstra /  kinderoppas : Ytie Nijdam 
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.  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
mw. Corrie Boersma-de Boer, (zij kwam vorige week zondagmorgen ongelukkig ten val en hield daar een dikke enkel en een bult 
op haar hoofd aan over. Maar, aldus Corrie: het is verder gelukkig goed afgelopen) en naar  
dhr. Sjouke Bruining, (zie bij meeleven hieronder) 
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 
- Onze organist Sjouke Bruining, ondergaat gedurende acht weken een behandeling tegen darmkanker en moet hiervoor 

alle dagen in Sneek zijn.  
- Klaas van der Ploeg verblijft maandag in het MCL voor een hartconversie.  
- Rienk Swytink verbleef 4 maanden voor revalidatie in Leeuwarden en hoopt vrijdag 7 oktober weer thuis te mogen komen 

uit Parkhove.  
Wij wensen hen en al onze zieken herstel, genezing en de geborgenheid van de Goede Herder. 
 
Overlijdensbericht: 
Zondag 25 september overleed ons gemeentelid dhr. Kornelis van der Zee in de leeftijd van 76 jaar. Kor woonde sinds kort in de 
Spiker, waar hij ook is overleden. Afgelopen vrijdag was het afscheid van Kor in de Noorderhof in Leeuwarden en was de begrafenis 
op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en troost met de 
woorden van Ps. 23b : De Heer is mijn Herder….. 
 
Verhuisbericht (nagekomen): 
Mw. A. Dijkstra-Nauta is afgelopen week verhuisd naar woonzorgcentrum de Spiker. 

 
Familie Peetoom 
Wekelijks kijken Adrian en Johanna Peetoom, een echtpaar op leeftijd in het Canadese Calgary met Nederlandse / Friese wortels 
naar de live uitzending van onze diensten. Zij vroegen om een Liedboek, dat zij inmiddels tot hun vreugde per post ontvangen 
hebben. Ook krijgen zij iedere zaterdag de zondagsbrief en de orde van dienst toegestuurd. Wij groetten hen al eens in de dienst en 
zijn blij dat we via beeld en geluid velen kunnen verblijden, met dank aan Koster Kees en zijn team!   

 
(her)bevestiging ambtsdragers: 
Zondag 9 oktober zal ouderling Aafke van der Zee worden herbevestigd als ouderling. Zij verlengd haar periode met 2 jaar.  
Rintse Twijnstra zal dan worden bevestigd als diaken. De kerkenraad is dankbaar dat beide gemeenteleden zich opnieuw willen 
inzetten voor onze gemeente. Mocht u bezwaren hebben dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken via mijn privé adres: 
Midlumerlaan 2-28 of via de mail: scriba@pg-harlingen.nl 
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Meditatie  ‘Vrede zij u’ (shalom lega) 
Goede gewoonten geven kleur en structuur aan het leven. Zoals bij het groeten en afscheid nemen. Je kunt 
‘hallo’ en ‘dag’ zeggen, maar dat klinkt behoorlijk vlak vergeleken bij het joodse gebruik om : 

a.  elkaar bij het weerzien te groeten met vrede (shalom) en  
b.  bij het afscheid nemen en bijzondere gebeurtenissen veel geluk! (mazzel tov) te wensen.  

De ander vrede toewensen, zoals Jezus dit ook doet na zijn opstanding aan de discipelen, betekent wensen 
en bidden dat het die ander goed mag gaan. Dat hij of zij geen grote hindernissen op zijn weg zal vinden, 

noch door nood of gebrek gekweld zal worden. Leven in vrede, in het reine met jezelf, elkaar en de Eeuwige, is een groot goed!  
En geluk wensen, ook dat hoort bij goede omgangsvormen. Elkaar, de ander geluk wensen op zijn weg door het leven, zoals je 
hoopt dat je dit zelf zult vinden en ondervinden, ook in dagen en perioden waarin moeite, ziekte en verdriet actueel zijn en je uit je 
evenwicht (dreigen te) trekken. Wij kunnen en mogen de vrede dienen, door mensen van vrede te zijn. Door niet alleen ons eigen 
geluk, maar ook het welzijn van onze naasten te zoeken en te bevorderen.  
Met een vriendelijk woord en hartelijke aandacht voor elkaar jagen we de duisternis al een stuk bij ons vandaan. 

Hartelijke groet, Teunard van der Linden 

Agenda/ diverse activiteiten : 
 
Joodse avond zaterdag 1 oktober 
Vanavond (zaterdag 1 oktober) is een ieder van harte welkom in de kerk voor de Joodse avond, die Teunard en Coby van der 
Linden organiseren. Centraal staat de vertoning van de documentaire ‘Redeeming angel’ over het leven van een joods meisje, 
Esther Frank, geboren in Zandvoort. Zij emigreerde na de oorlog naar Israël. Zij zoekt in de film verhaal in Amsterdam, Zandvoort, 
Westerbork en Zwolle, waar haar familiegeschiedenis zich afspeelt.  
De dominee van Zandvoort brengt haar het verhaal van haar vader, chazan Frank en zijn joodse gemeente.  
Teunard en Coby zochten Esther Frank op tijdens hun huwelijksreis in het heilige land (zij was toen 90 jaar) en laten van deze reis 
een aantal prachtige dia’s zien. Een land vloeiende van melk en honing.  
Trudy en Annely Baard zorgen voor sfeervolle joodse klezmer-muziek. Na afloop drinken we een glaasje wijn uit het heilige land en 
is er gelegenheid tot nadere ontmoeting. Van harte welkom! De avond begint om 19.00 uur (de documentaire duurt 50 minuten). 
 
Bijbelgesprekskring :  Deze gaat komende maandag, 3 oktober weer van start. In de pastorie, aanvang 10.00 uur. 
 
Start catechese 

De jeugdleden in de leeftijd van 12-16 jaar ontvingen deze week een uitnodiging van het catecheseteam voor de start 
van het seizoen. De aftrap is komende vrijdag (7 oktober) met een pizza-maaltijd (zelf te bakken) in de pastorie, 
aanvang 18.00 uur. Wij hopen met Teunard en Toby, die de huiscatechese verzorgen, op een mooie groep, veel 
creativiteit en een goede jaargang!  

 
Kerkdienst zondag 9 oktober - 9.30 uur - Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden, (her)bevestiging ambtsdragers 
 
Een bericht van de commissie samen aan Tafel:  12 oktober is de eerste bijeenkomst voor het komende winterseizoen. Vanaf 
a.s. zondag ligt de intekenlijst weer achter in de kerk. We nodigen u van harte uit om dit met ons te beleven. Plaats: "De Haven" 
Noorderkade 2  Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur.  Kosten: €7,- per persoon. 
Mocht het vervoer een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met een van de commissie leden. 

Met een hartelijke groet van Anneke Raven (06-57418483)  
Bijlage Getijdenstroom  
Door een misverstand is er bij Getijdenstroom van okt geen bijlage van de ZWO- commissie  bezorgd. 
Deze folder met informatie over het nieuwe project Fryslan foar Moldavië van Kerk in Actie komt zodoende een maand later bij GS. 
 
Preekvoorziener 
In de laatste Getijdenstroom heeft u in het kerkenraadsverslag kunnen lezen dat Heleen de Gorter-ten Napel had aangegeven wel 
preekvoorziener van onze gemeente te willen blijven, waarmee de kerkenraad volledig akkoord was. Helaas heeft Heleen in de 
afgelopen week mij gebeld en aangegeven dat zij dit besluit moet terugdraaien, ook mede vanwege al datgene dat nu op haar pad 
komt. Uiteraard hebben wij hiervoor alle begrip en willen wij Heleen bedanken voor haar inzet in de afgelopen 2 jaar.  
Maar dat betekent dat we nu op zoek zijn naar een nieuwe preekvoorziener. Wie o wie zou dit willen doen?  
Info en aanmelden bij de scriba, tel. 0517 851995. Ik zie hoopvol uw reactie(s) tegemoet.  
 
Bevestiging en intrede 
De kerkenraad van de Protestantse gemeente te Echtenerbrug en Oosterzee c.a. stuurde afgelopen week de kaarten rond met de 
aankondiging van de bevestiging en intrede van proponent Arjen T. de Gorter. De dienst zal plaatsvinden op zondag 30 oktober.  
Wij leven mee met Arjen en Heleen, en alle veranderingen die hen wachten met deze mooie roeping om werkzaam te zijn in de 
wijngaard des Heren op een prachtige plek in het Friese land. 


