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Zondag 30 oktober 2022 
Bij deze dienst 
Het is vandaag de 7e zondag van de herfst. Gastvoorganger is ds. E.J. Hefting uit Sexbierum. Morgen, 31 oktober is het 
Hervormingsdag. Het weer is nog bijzonder zacht dezer dagen. We genieten ook van een mooie herfst en bidden om vrede, 
gerechtigheid en ontferming in een wereld vol onrust en geweld. Van harte een goede dienst gewenst. 
 
Zondag 30 oktober  9.30 uur – Grote kerk – ds. Evert Jan Hefting, Sexbierum 
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Eerde de Vries  / diakenen:    Tia Ammeraal en Elky de Wind / organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Jet Twijnstra /  Schriftlezingen: 2 Koningen 5 : 1 – 19A en Marcus 1 : 40 - 45  
Kindernevendienst:  Berber Twijnstra  / Kinderoppas : Carla Ozinga 
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. Jellie Wierda- Feikema, ( zij is herstellende van een knieoperatie ) 
Mevr. Annie v.d. Kooi- Zegel,  ( zij is weer thuis en herstellende na ziekenhuisopname ) 
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. 
 
Sirkelslag  2022   
De afgelopen week hebben als 2 groepen jeugd “Sirkelslag 2022” gespeeld. Dit is een 
landelijk spel vanuit de protestante kerk en heeft ook een landelijk klassement. Naast het 
spel, word er ook een goed doel ondersteund: Dit jaar voor pastorale zorg voor 
buitenlandse bouwvakkers die onder vaak erbarmelijke omstandigheden de 
voetbalstadions in Quatar bouwden voor het aankomende WK. De jeugd zet zich 
enthousiast hiervoor in, naast dat het ook punten oplevert voor het spel. Ze hebben 
daarom deze en komende zondag wat lekkers gemaakt voor bij de koffie na afloop 
van de dienst. Er staat een busje voor uw bijdrage hiervoor bij de koffietafel en de uitgang, 
mocht u ons doel willen ondersteunen voor de bouwvakkers en ons klassementspositie bij 
Sirkelslag 2022.  Bij voorbaat dank.               Sirkelslag Kids: ze zijn druk aan het werk
  

Bevestiging Arjen de Gorter 
Vanmiddag (30/10) om 14.00 uur is de bevestiging en intrede van ds Arjen de Gorter in het kerkje van Echtenerbrug.  
Heleen en Arjen zijn hier afgelopen week gaan wonen. Bij de kerkelijke gemeente horen ook de dorpen Overzee, Echten en 
Bantega. Ds. Teunard van der Linden zal Arjen bevestigen in het ambt van predikant. We wensen Arjen en Heleen een gezegende 
bevestigingsdienst, een hele mooie zondag en een goede start in de nieuwe gemeente.  
Het adres is: (op te vragen bij de scriba). 
 
Warme kamer 
Via het Interkerkelijk Diaconaal Overleg is het volgende verzoek om vrijwilligers binnengekomen. Het Leger des Heils stelt de 
komende maanden de verwarmde huiskamer open voor diegene die behoefte hebben aan een warme omgeving, gezelligheid of 
een luisterend oor.  
De huiskamer zal dan 5 dagen per week open zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 16.30 uur.  De dagdelen zijn 
verdeeld in ‘s morgens van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur. Er wordt naar gestreefd dat er steeds 2 vrijwilligers 
aanwezig zijn. Het Leger des Heils zou er graag een interkerkelijk gebeuren van te maken. 
Wilt u ook als vrijwilliger bijdragen aan dit initiatief, neemt u dan contact op met onze diaken Evelien de Boer, 
Evelien_deboer@planet.nl    / tel.  064810990. 
 
Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u 

van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus! –  
Kolossenzen 3: 23 - 24 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
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Meditatie     ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand.’ Rom. 8:31 
 
Ik vroeg eens aan mijn 90-jarige schoonmoeder, wat volgens haar het geheim is van een gelukkig leven. Ze nam de vraag serieus 
op, wachtte even en sprak de onvergetelijke woorden: ‘Als je doen kunt, wat je doen wilt en daar de hand van God in mee voelt 
komen.’  
Paulus heeft het in Romeinen 8 ook over ‘de wind mee hebben’: over de Geest van Gods liefde die in de harten van wie geloven is 
uitgestort, waardoor zij / wij mogen leven in de zekerheid van het geloof. Dan gaat het niet om wetenschappelijk bewijs, maar om 
een diep gevoel in het hart, dat de kinderen van het Harlinger weeshuis al werd bijgebracht op hun catechisatie en godsdienstles. 
Bovenstaand tekstwoord is de Harlinger variant van Rom. 8 : 31, met de toevoeging van het antwoord: Niemand!  
Zo staat het geschreven met 16 -eeuwse letters boven het Weeshuispoortje in de stad. Wandelden de kinderen naar buiten, en 
keken ze nog even om, dan wisten ze weer: vader en moeder zijn er niet meer, maar als God vóór ons is…   
Zo mogen ook wij moed, kracht en hoop putten uit dit stralende Bijbelvers. Met kinderlijk vertrouwen.  

Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Psalm 90:1 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen     
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 

 
Kerkdiensten en de agenda voor de komende week: 
 
Dankstond  
Komende woensdagavond 2 november is de jaarlijkse dankstond voor gewas, arbeid en visserij.  
Gastvoorganger is emeritus ds. J. van Twist. Hij kwam met zijn vrouw enkele jaren geleden in Harlingen wonen, en werkte o.a. in 
Indonesië en de lutherse kerk in Leeuwarden. De aanvang is 19.30 uur.  
Organist Otto Roelofsen / ouderling van dienst: Marjan Overdijk 
 
Zondag 6 november 
Volgende week is de bijzondere kerkdienst met de doelgroep van mensen met een beperking. Daar zien we naar uit. 
Het RK koor ‘Spirit of Joy’ o.l.v. Ulbe Tjallingii zal de dienst muzikaal ondersteunen.  
Wie zelf een muziekinstrument heeft, kan dit meenemen. Ook zijn er instrumenten beschikbaar zodat we allemaal mee kunnen 
doen. Heeft u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met Adeline Jukema; 06-19863011 janenadeline@gmail.com /  Ivonne de 
Jong; 06-37240499. Wij willen jullie met veel plezier ophalen, dus bel ons gerust op. 
De aanvang is om 10.00 uur in de Grote Kerk - voorganger ds. T.G. van der Linden – ouderling van dienst: Ymieke Miedema 
 
Zondag 6 november  - 19.30 uur  - Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden – Johannes de Heer Zangavond met 
bekende liederen uit de Johannes de Heer bundel. Organist : Cees Schout:  
 
Zondag 30 oktober   -  9.30 uur Sirkelslag YOUNG in de Hoeksteen 
 
Pastoraatsgroep 
Komende dinsdagavond 1 november komt de Pastoraatsgroep bijeen in De Hoeksteen om wel en wee rond het bezoek- en 
contactwerk in de gemeente te bespreken en tot onderlinge opbouw en bemoediging. De aanvang is om 20.00 uur.  
Gespreksleider is ds. Van der Linden 
 
Gesprekskring Groene Kerk 
Maandag 31 oktober om 19.30 uur In de pastorie, Marnehiem 42 
 
Medewerkers avond Fancy Fair 
Donderdag 3 november is de medewerkers avond van de Fancy Fair in de Hoeksteen, aanvang 20.00 uur. 
 
Oproep voor de Inbreng 
Bij de Inbreng is veel behoefte aan kleine slaap- of kamer meubelen. Ook huishoudelijke apparatuur is gewenst. 
Dit kan gebracht worden op adres Industrieweg 7. 
Verder is nog steeds een blijvende vraag naar medewerkers, o.a. voor verkoop speelgoed op woensdagmiddagen.  
U wordt uitgenodigd om er eens te kijken en een kopje koffie te drinken op woensdag en/of zaterdagmorgen. 

bvd en hartelijke groet, Jan de Groot, secretaris Stichting Instandhouding Grote- of Nieuwe Kerk Harlingen 


