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Zondag 20 november 2022 
Bij deze dienst: 
Het is vandaag zondag voleinding. In deze dienst herdenken we samen met alle uitgenodigde families degenen die ons in het afgelopen kerkelijk 
jaar zijn voorgegaan. Er is een liturgieboekje beschikbaar. De gedachtenis vindt plaats na de verkondiging. We luisteren vanmorgen naar Psalm 
23, ‘de Heer is mijn Herder’. Medewerking wordt verleend door de Cantorij o.l.v. Trudy Baard.Van harte een goede en gezegende dienst 
gewenst, in de kerk, thuis of elders, maar met ons en elkaar verbonden!  
 
Zondag 20 november 9.30 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden, ‘Zondag Voleinding’ m.m.v. de Cantorij o.l.v. Trudy Baard 
Liturgische kleur  wit Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nlorganist:  
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi  / diakenen: Mrijam de Boer en Rintse Twijnstra  /    organist : Eeuwe Zijlstra:  
Lector:   Frank Belt /  Schriftlezingen: Psalm 23 en Lucas 10 : vers 20  en Matt. 28 vers 20 
Kindernevendienst:  Corina Schouwstra / Kinderoppas : Boukje Bruinsma en Saïda Smilde 
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 Mevr. Y. v.d. Poel- Woudstra, ( het is een jaar geleden, dat haar man is 
overleden ) en naar Mevr. H. Franckena- Hoogenberg, ( zij is herstellende van een heupoperatie ). 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: 
Wij leven mee met de familie de Waal, nu zij zo kort na het overlijden van hun moeder Bottie de Waal-van Kammen afscheid moeten nemen van 
vader Gabrie de Waal. Vader van onze gemeenteleden. Wij wensen de kinderen, klein en achterkleinkinderen heel veel sterkte en kracht, maar 
bovenal de troost van onze Hemelse Vader met dit grote verlies. 
 
Via Reint Meijer ontvingen we bericht dat de ouders van  Bram en Jacolin van Beek-Meijer (dochter van de fam. R. Meijer) beide werden 
opgenomen in ziekenhuis MCL te Leeuwarden. De vader van Bram van Beek ligt er nu 14 dagen en heeft een hersentumor. De prognoses zijn 
niet goed, hij heeft waarschijnlijk nog 7 maanden te leven.  
Op zondag 13 november werd de moeder van Bram opgenomen en afgelopen donderdag 17 november overleed zij aan een hersen herpes.  
Wij leven mee met de familie van Beek-Meijer en wensen hen heel veel sterkte en troost van onze Hemelse Vader en de mensen om hen heen.. 
 
Bericht van Overlijden:  
Op vrijdag 18 november is na een ziekbed van enkele maanden in De Batting overleden ons gemeentelid Sijbolt van der Linde, in de leeftijd van 
72 jaar. Sijbolt werd geboren als schipperszoon te Amsterdam. Zijn vader had een zeilschip, dat werd omgebouwd tot motorschip. Het schip, 
waarmee Sijbolt gevaren heeft, de Elisabeth, werd ook verlengd. Sijbolt was de langste tijd hervormd dooplid en bezocht regelmatig de 
schippersdiensten in Mannheim. Vorige week zondag kreeg hij de bloemen uit de kerk, als teken van verbondenheid en meeleven met zijn 
bemoedigende belijdenis van het geloof op zijn ziekbed. Zo is hij in de vrede van de Heer gestorven. Wij leven mee met zijn levenspartner Ria 
van der Heiden. De gedachtenis zal volgende week zondag plaatsvinden. Het afscheid is a.s. vrijdag 14.00 uur (waarschijnlijk) in Almenum.    
          Ds Teunard van der Linden 
 
Wij leven mee met onze zieken en denken aan allen die zorg dragen en verdriet hebben. Ook deze zondagmorgen als we de namen zullen 
noemen van onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Voor u allen Gods nabijheid toegewenst. 
 
Bedankt… 
Hierbij, mede namens mijn ouders, even een berichtje over mijn vader Eelke Haakma. Allereerst hartelijk dank voor alle mooie kaarten die hij 
heeft ontvangen, erg fijn! Verder kregen we gisteren, vrij onverwacht, het fijne bericht dat het zo goed gaat dat mijn vader volgende week vrijdag 
naar huis mag. Hij loopt alweer redelijk vlot met de rollator door de gangen en ze gaan de komende dagen met hem oefenen met traplopen. Als 
het een beetje meezit is hij vrijdag dus al weer zo mobiel dat er wellicht geen bed beneden hoeft te komen. Maar goed, dat is nog even 
afwachten.         Vriendelijke groeten, Otto Haakma 
 
Voorgenomen huwelijk: 
Er is een aanvraag voor een kerkelijke huwelijksbevestiging binnengekomen van Beene Frankema en Naomi Ammeraal.  
Zij hopen hun trouwdag te vieren volgend jaar 28 april, de dag na Koningdag. Wij willen hen van harte gelukwensen met hun voorgenomen 
huwelijk en verheugen ons over wat komen gaat! (adres is op te vragen bij de scriba) 
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Meditatie  ‘Verheugt u, dat uw namen opgetekend staan in de hemel!’  Lucas 10:20 
Ik kwam dit tekstvers tegen in de crypte van de  Nieuwe Sint Mariadom in Hamburg, de rooms-katholieke kathedraal van het aartsbisdom 
Hamburg. In de crypte, een devote halfronde ruimte met een goudkleurig plafond, is langs de wanden op koperen plaatjes ruimte voor 1500 
namen van gestorven parochianen. Er kan ook een kaars worden opgestoken en het is er stil. Prikkelend is de gedachte dat zich recht boven de 
crypte het hoofdaltaar bevindt. Zo zijn de gestorvenen op bijzondere wijze verbonden met het sacrament van de verzoening en de vierende kerk 
op aarde. Het woord van Jezus, opgetekend in Lucas 10, tilt ons leven en dat van onze gestorven geliefden aan het licht.  
Er is sprake van vreugde: dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, door Hem die de dood als laatste vijand verslagen heeft.  
Er is rond de dood veel verdriet, gemis en verslagenheid en niet al onze vragen wordt beantwoord.  
Toch vieren we zondag Voleinding en mag dit stralende Evangeliewoord ons verlichten, de levenden  en doden. Met de dichter van Lied 726: 
 
5. Nu omstraalt hen licht des hemels / en de levensbron ontspringt  6. God uit God, Gij eerstgeboren / licht uit licht, o zonneschijn, 
waar zij juichen U ter ere / waar hun koor uw glorie zingt.   in wiens lichaam uitverkoren / heiligen slechts heilig zijn, 
Vrede is hun deel voor immer, liefde is hun eeuwig recht,   schenk ons leven uit uw bronnen; door uw adem aangeraakt 
want zij traden uit de schemer voor uw levend aangezicht   zingen wij tot Vader, Zoon en heilige Geest die levend maakt. 

.         
Jeugdouderling  
De kerkenraad is verheugd dat zij u kan mededelen dat dhr. Toby Schouwstra heeft toegezegd jeugdouderling van onze gemeente te willen 
worden. Als er geen bezwaren bij de scriba worden ingediend dan zal Toby Schouwstra D.V. zondag 4 december worden bevestigd. Eventuele 
bezwaren kunt u schriftelijk indienen via de mail: avdkzegel@ziggo.nl of op Midlumerlaan 2-28. 
 
D.E. punten voor de voedselbank 
Hierbij een oproep van de voedselbank of u met en voor hen D.E. punten wilt sparen. Begin volgend jaar kunnen de spaarpunten weer worden 
ingeleverd en krijgen de betreffende voedselbanken naar rato pakken D.E. koffie. U helpt toch ook mee? U kunt ze in één van de bakken doen, 
die in de hal van de toreningang staan. Ook staat er een bak voor levensmiddelen bestemd voor de voedselbank. Alles wordt van harte bij u 
aanbevolen. Ook zo denken we om elkaar…….. 
 
Winterdiensten januari – maart 2023 
De Kerkenraad heeft besloten om de ochtenddiensten van 1 januari tot en met 26 maart 2023 te verplaatsen naar de grote zaal van Almenum. 
De diensten zijn rechtstreeks te volgen via een livestream. De apparatuur die daarvoor benodigd is, is besteld. 
De bijzondere avonddiensten – elke maand is er een – houden we wel in de Grote Kerk. Zo komen we tegemoet aan de voorkeur van een aantal 
gemeenteleden voor de onverwarmde Grote Kerk. De ervaring die we hiermee opdoen, betrekken we bij de keuzes die we voor de volgende 
winter moeten maken. In een bijlage bij de zondagsbrief van 27 november gaan we nader in op ons besluit en de overwegingen daarbij. Ook 
geven we dan een terugblik op de gemeenteavond. 
 
De agenda voor de komende week: 
Zondagavond 20 november 19.00 uur is er weer catechese op de jeugdzolder in de Hoeksteen (12-16 jaar) 
 
Gespreksavond ‘Ervaringen rond dood’ 
In aansluiting op Zondag Voleinding is er maandagavond in De Hoeksteen een bijzondere gespreksavond over ervaringen rond de dood. Dat zijn 
intensieve ervaringen, alsof het leven zich verdicht, waar de dood nabij is. Schrijvers en dichters dachten na over de dood. We willen naar hun 
woorden luisteren, maar ook naar elkaars verhaal. Gedeelde smart is halve smart, zei men vroeger. Het verwerken van gemis doe je grotendeels 
zelf, maar het is ook goed erover te praten en elkaar nabij te zijn, te steunen en te bemoedigen. De avond begint om half 8.  
Graag uw opgave bij gespreksleider ds Teunard van der Linden ivm de materialen: tglinden@gmail.com. Er zijn tot nog toe 6 aanmeldingen. 
 
Op woensdag 23 november vergadert het bestuur van de Werkgemeenschap van Kerken. 
Op donderdag 24 november vergadert het Pastoresconvent, o.a. over de invulling van de oecumenische viering komend kalenderjaar. 
 
Sinterklaas – Kerst fair bij het Breicafé d.d. zaterdag 26 november 2022 
Na een onderbreking van 2 jaar hopen wij van het Breicafé van de Grote Kerk weer een Sinterklaas/Kerstfair te houden op zaterdag 26 
november van 10.30 – 16.00 uur in de Hoeksteen, Kerkpad 32 t/o de Grote Kerk. 
Dit jaar hebben we prachtige handwerken gemaakt, zoals warme sokken, sjaal en mutsen, baby dekentjes, warme truien en enkele plaids.  
Ook is er een mooi plaid die wij verloten en er is een verloting met altijd prijs. Verder verkopen wij allerlei kleine en grotere 
sinterklaas - en kerst cadeautjes. De opbrengst van deze fair gaat naar een nader te bepalen goed doel. 

Iedereen is welkom, de koffie/thee met wat lekkers erbij staat zoals gebruikelijk weer klaar.  
Titus Brandsma 
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) 
 
Avondgebeden Midlum  
Komende zaterdag is het eerste Avondgebed in de Adventstijd in de Nicolaaskerk in Midlum. Ds Teunard van der Linden zal dan het spits afbijten 
van een viertal avondgebeden, waarin adventswoorden klinken van de bekende Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer. De 
aanvang is om 19.30 uur. 


