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Zondag 13 november 2022 
OOGSTDIENST 2022 
Vandaag is onze jaarlijkse oogstdienst. Op zaterdag 12 november kunt u fruit inleveren voor de 
oogstdienst van zondag 13 november. Van 11:00 tot 13:00 uur zijn wij aanwezig in de Hoeksteen. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om langs te komen en toch een bijdrage wilt geven, kunt u een 
bedrag overmaken op rekeningnummer NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie P.G. Harlingen-
Midlum o.v.v. Oogstdienst. 
 
Zondag 13 november 9.30 uur – Grote kerk – ds. Ulbe Tjallingii - Oogstdienst 
Liturgische kleur  groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nlorganist:  
Ouderling van dienst: Aagje Wouda   / diakenen: Sissy de Boer en Evelien de Boer  /    organist : Eeuwe Zijlstra:  
Lector:   Aagje Wouda /  Schriftlezingen: Psalm 104: 1-15  / Psalm 104 : 16 - 35 
Kindernevendienst:  Alie Zuidema / 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  
dhr. Ydo Tolsma, ( is herstellende van een heupoperatie)   
dhr. Sibbele Kooistra, (het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden) . 
Het derde boeket gaat naar dhr. Sijbolt van der Linde, De Batting afd. de Mast.. Dhr. van der Linde heeft vrijdagmorgen in het 
aangezicht van het afscheid van zijn leven, belijdenis des geloofs afgelegd door de vragen te beantwoorden, en na het gebed van 
aanneming de zegen ontvangen. Een geheiligd moment, in het bijzijn van zijn vrouw en ds. van der Linden. 
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. Eelke Haakma kwam maandag ongelukkig ten val en moest hierdoor naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Er waren 
vorige week ook minder goede uitslagen. Wij wensen hem en Gepke sterkte, Gods zegen en alle goeds.  

Met zondag Voleinding (volgende week) in het vooruitzicht, denken wij ook aan al degenen die moeten missen, wie je niet missen 
wilt en kunt. Dat wij leven in de hoop: ‘Wij zullen leven, God zij dank, genoemd als dochters en als zonen: de erfgenamen van een 
land dat nooit meer vruchteloos verzand / In vrijheid brengt U ons terecht, een nieuwe naam wordt ons gegeven’ (Sytze de Vries). 
 

Warme kamer (nog een keer geplaatst omdat de vorige keren het telefoonnummer niet volledig was) 
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 : 
mailadres: Evelien_deboer@planet.nl    / tel.  0648120990. 
 
Bedankt........ 
Heel hartelijk dank voor alle lieve berichtjes, telefoontjes, kaartjes, mails, bloemen, de bezoekjes en andere attenties die ik mocht 
ontvangen na mijn ziekenhuisopname, nu drie weken geleden. Dankbaar ben ik dat ik deel mag uitmaken van deze 
geloofsgemeenschap en dat er zoveel aan mij werd gedacht en voor mij werd gebeden. Het gaat langzaamaan weer de goede kant 
op, ik voel me iedere dag weer sterker worden en hoop binnenkort weer in uw midden te zijn.   

Met een warme groet, Annie van der Kooi-Zegel 
Bericht van de jeugd: 
afgelopen twee zondagen heeft u kunnen genieten van zelfgebakken lekkers bij de koffie. Dit alles werd gebakken door de jeugd. 
Hiervoor vroegen we een kleine bijdrage. We willen u van harte bedanken. Er is een prachtig bedrag op gehaald van 288 euro voor 
de arbeidsmigranten in de Golfstaten. We hopen dat het u allen gesmaakt heeft.    
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Meditatie  ‘Zie, de velden zijn wit om te oogsten’.   Joh. 4:35 
Wie bekend is met het boerenbedrijf, weet dat de oogsttijd een drukke tijd is. Er is werk aan de winkel, alle handen zijn nodig.  
Er worden lange dagen gemaakt, tot al het graan of al het hooi binnen is.  
In ons tekstwoord gebruikt Jezus het beeld van de oogst voor mensen, die zich gewonnen geven aan Gods koninkrijk. Hij heeft net 
met Nicodemus en met een Samaritaanse gesproken, waarop een heel niet-joods dorp zijn nabijheid zoekt. Jezus laat dan de 
leerlingen weten, dat er veel te oogsten valt.  
Het is een hoopvol beeld, tegen veel secularisatie en kerkverlating in: er zullen altijd weer mensen zijn, wereldwijd, die hun hart 
zullen hechten aan Hem, die het Licht is in de nacht en ons voorgaat door de tijd.  
De discipelen mogen arbeiden in de oogst, terwijl Hijzelf de zaaier is, door God gezonden. Leven wij niet meer in de oogsttijd?  
Was dat de 19e eeuw met zijn zendingsbeweging, opwekking en evangelisatie? Laten we liever onze roeping volgen, om het 
(gemeente)leven van alle dag hoopvol aan te gaan, als gezegende mensen en inderdaad als ‘arbeiders tot de oogst’: in het 
vertrouwen dat God de wasdom geeft en mensen zoekt, die zijn instrument willen zijn. Gezegend de deur die open gaat en het hart 
dat open staat voor de boodschap van Gods rijk!   Met de dichter van Lied 967: 
 
1. Zonne der gerechtigheid,   4. Open overal de poort,  
ga ons op in deze tijd,    Heer, voor uw voortvarend woord, 
opdat al wat leeft de dag    win elk volk met stille kracht 
in uw kerk aanschouwen mag.   voor uw rijk, - verdrijf de nacht! 
Erbarm u, Heer.     Erbarm u, Heer.    
 
5. Geef geloof aan wie Gij zendt,   6. Laat ons zo uw heerlijkheid 
hoop en liefde, dat op ’t eind   zien in deze donkere tijd, 
wat met tranen werd gezaaid   opdat wij nu en voortaan 
met gejuich mag zijn gemaaid.   trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm u, Heer.     Erbarm u, Heer. 

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
De agenda voor de komende week: 
 
Maandag 14 november  14.00 uur  Breicafé in de Hoeksteen 
 
Dinsdag 15 november (2e avond) vertelt emeritus dominee Douwe Visser, u wel bekend, over zijn ervaringen en belevenissen in 
de wereldwijde kerk: tegen de achtergrond van zijn ervaringen in Zambia en Genève. Kerk is waar mensen samenkomen.  
Wij nodigen u graag uit om uw blikveld te verruimen door met Douwe mee te kijken naar de wereldwijde kerk.  
Plaats: de Hoeksteen, tijd: van 20.00 -21.30 uur. 
 
Donderdag 17 november 10.00 – 11.15 uur Gesprekskring Almenum. Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar.  
Donderdagmiddag (17/11) bezoekt de redactie van Getijdenstroom de nieuwe drukker in Leeuwarden.  
 
Vrijdagavond 18 november 19.00 uur is de dienst van gedachtenis in Almenum.  
 
Zondagavond 20 november 19.00 uur is er weer catechese op de jeugdzolder in de Hoeksteen (12-16 jaar) 
 
Kerkdienst : 20 november ‘Zondag Voleinding’ 
Zondag 20 november - Grote Kerk – 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden, organist Eeuwe Zijlstra 
 
maandag 21 november 19.30 uur ‘Ervaringen rondom de dood’   de Hoeksteen (zie Kompas blz 13) 
deze avond verkennen we een bijzonder thema: dat van de dood. Daarmee heeft en krijgt iedereen te maken, maar we praten er 
meer over- en omheen, dan erover. Graag van te voren aanmelden bij de gespreksleider ds. Teunard van der Linden  
 
Zaterdag 26 november brengen we vanaf 13.30 uur een bezoek aan het Titus Brandsma huis, de oude pastorie van de 
Bonifatiuskerk Leeuwarden en aan de kerk zelf. Pastor Minnema zal ons rondleiden in het Titus Brandsma huis en  
dhr Jan Martien van Welie vertelt ons meer over de geschiedenis van de Bonifatius kerk. De eigen bijdrage voor deelname aan dit 
bezoek is 5,00 euro p.p. Contactpersoon: Harmen Bloemhof tel 06 5318 4015 (zie ook info in Kompas blz 7 > datum is gewijzigd) 
 

Een mededeling van het Breicafé  
Zaterdag 26 november wordt een kleine  Sint - en Kerstfair gehouden 
Van 10.30 - 16.00 uur bent u van harte welkom in de Hoeksteen.  
De komende week hoort u meer…….. 


