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Zondag 27 november 2022 
Bij deze dienst 
Het is vandaag zondag Eerste Advent. Een prachtige zondag, waarop de heilige doop wordt bediend in de ochtenddienst en in de 
avond orgelmuziek klinkt in drie kerken: muziek van Advent. Met de kinderen starten we het Adventsproject, dat draait rond de 
voormoeders van Jezus. Vanmorgen is dat Batseba. We steken ook de eerste adventskaars aan. Gedoopt wordt Julia Elisabeth 
Gerrits, het dochtertje van fam. Gerrits. Zij krijgen als eerste de gezinskoffer mee naar huis, met allerlei inspirerende teksten en 
werkmateriaal, dat na twee weken verder gaat naar een volgend gezin. Vanmorgen start ook de liturgische bloemschikking in de 
Adventstijd. We herdenken ons gemeentelid Sijbold van der Linde, die afgelopen vrijdag begraven werd vanuit de Grote Kerk. We 
verheugen ons op de dienst en het vieren van de Adventstijd, in de kerk en verbonden met degenen die via beeld en geluid deze 
dienst meevieren. 
Zondag 27 november 9.30 uur – Grote kerk – ds. Teunard van der Linden, doopdienst  
Liturgische kleur  wit Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nlorganist:  
Ouderling van dienst: Wanner Los   /  diakenen: Elly de Wind en Evelien de Boer  /    organist : Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Lies Hager /  Schriftlezing: II Samuël 11 : 14 - 27 
Kindernevendienst:  Anne van Eijck  /  Kinderoppas : Saïda Smilde 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen / Ele Henk Wouda  
Collectes:  De eerste rondgang is voor het Werelddiaconaat (zie blz 10 in Getijdenstroom nr. 10) 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.  

 
Uitleg liturgische schikking Advent en Kerst. Het thema voor de komende weken  is :  Aan tafel! Plek voor iedereen 
Tijdens advent krijgt het thema het accent van Gods nabijheid. Hij komt ons nabij en nodigt ons uit. Het gaat daarbij om méér dan 
de “letterlijke” tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de 
Geest, die zichtbaar werd in Jezus. De basis van de schikking symboliseert de tafel waar elke week iets aan veranderd en 
toegevoegd wordt. In de teksten per zondag staan de vrouwen centraal die in Jezus’ voorgeslacht een rol spelen: Bathseba, Ruth, 
Rachab en Tamar. We zien de 4 vrouwen uitgebeeld als dragers van de tafel. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste 
altaren in de tempel. 
 
1ste advent de schikking is naar aanleiding van 2 Samuël 11 vers 14 - 27 waarin de vrouw van Uria bericht kreeg dat haar man was 
gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. In de tijd van Jezus was het kennen van je voorouders heel belangrijk. Het stempelt 
je herkomst en daarmee ook je betrouwbaarheid. Heel opmerkelijk is het daarom dat er in Jezus” stamboom vrouwen staan met 
een bijzonder moeilijke achtergrond. Vandaag de vrouw van Uria, Bathseba. Ze is erg knap en krijgt daardoor te maken met 
misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal ”MeToo” Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en 
maakt  haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat! Op de tafel zien we paarse heidebloemen: paars is de kleur van de rouw. 
Bathseba verloor haar man. We zien ook gele gedroogde bloemen. Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Bathseba tot 
zijn vrouw. We branden vandaag de eerste kaars. Tekst bij de schikking: Jong is zij, mooi, in paarse rouw, aan de koninklijke tafel. 

 
Gedicht bij de kaarsen Advent / Kerst 2022  :  Een lichtje in je ogen,   

       een lichtje in je hart.  
Wij zien het en geloven:  
God maakt een nieuwe start 

 

Overlijdensbericht: 
Op vrijdagochtend 25 november is in de leeftijd van 90 jaar overleden Annie Twijnstra-Wierda. Moeder van Jet, Martha, Rintse en 
Anneke. De laatste jaren verbleef zij in de Herbergier. De uitvaartdienst is komende vrijdag om half 2 in de Grote Kerk.. 
Voorafgaand is om kwart over 1 gelegenheid om te condoleren. Na de dienst is de begrafenis op de algemene Begraafplaats te 
Harlingen. Wij wensen de kinderen, klein en achterkleinkinderen heel veel sterkte en troost in deze dagen van afscheid. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
dhr. Jan Doornbosch, ( het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden) en naar  
mevr. Door Schouten, ( zij is herstellende van een heupoperatie na een ongelukkige val ) en het derde boeket gaat naar 
dhr. Klaas Hofman, ( hij heeft nog veel pijn en complicaties na een operatie aan zijn hand) 
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. 

http://www.pg-harlingen.nlorganist/
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Deze keer is er geen meditatie op de zondagsbrief maar in de bijlage van het verslag van de gemeenteavond d.d. 10 november  

 
Concert op 3 stadsorgels : Komende zondagavond 27 november is er het orgelconcert in het teken van Advent op drie 
stadsorgels. U start in de Michaëlskerk (organist Gerrit de Vries), aanvang 19.30 uur. Daarna volgt de Grote Kerk (organist Eeuwe 
Zijlstra), aanvang 20.00 uur, en tenslotte De Haven (organist David de Jong), aanvang 20.30 uur. We eindigen in de warmte, voor 
de eerste twee kerken graag warm kleden! De entree is gratis. In De Haven wordt bij de uitgang een schaalcollecte gehouden. 
 
Avondgebeden Midlum 
Vanavond (26/11) 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.. De volgende Advents - Avondgebeden zijn  3 – 10  en 17 december. 
Komende zaterdagavond (3/12) is het tweede avondgebed in de Adventtijd, met stilte, muziek, enkele liederen en teksten van 
Bonhoeffer. Liturg is ds. Dirk Kamminga. De aanvang is om 19.30 uur in de Nicolaaskerk in Midlum. 
 
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 uiterlijk vrijdag 2 december bij de scriba worden ingediend dan zal Toby Schouwstra D.V. 
zondag 4 december worden bevestigd.  
Eventuele bezwaren kunt u alleen schriftelijk indienen via de mail: avdkzegel@ziggo.nl of in de brievenbus: 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…….. 
 
Samen aan Tafel: Op 14 december hebben we weer een bijeenkomst gepland. 
Vanaf a.s. zondag ligt de intekenlijst achter in de Kerk. We nodigen u weer van harte uit. 
Plaats : "De Haven" Noorderkade 2.  Aanvang maaltijd: 17.30 uur,   met een inloop vanaf 17.15 uur. 
Kosten: €7,-  per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de 
commissieleden. ( zie voor tel. nr. Getijdenstroom)   Met een hartelijke groet van Anneke Raven ( 06- 57 418 483)  
 
Info-avond asielboot  
Ds. Teunard van der Linden en Ds. Cees Glashouwer waren al op de asielboot in de haven, samen met het Leger des Heils en het 
IDO, bij de visafslag, waar ca. 150 asielzoekers zijn ondergebracht. Het ging om kennis maken en behoeften peilen. Wat kunnen we 
voor elkaar betekenen, waarmee kunnen we elkaar helpen? U kunt ook kennismaken op de informatiemarkt van de gemeente 
Harlingen, komende maandagavond van 18.30-20.30 uur, in de kantine van de visafslag. Er is ook (beperkt) gelegenheid de boot te 
bezoeken.  
 
Hulp bij Nederlands leren  
Vanuit de Oekraïense gemeenschap in de stad is behoefte aan taalhulp van kinderen en jongeren, op na-schoolse tijden en evt. van 
de ouders. Het gaat om coachen en aanmoedigen, leren uitspreken, etc. Wilt u helpen? Neemt u dan contact op met de coördinator, 
Sue Smeding (06-5046 8866). Zij zal helpen om vraag en aanbod te koppelen. 
 
The Passion in Harlingen 
KRO-NCRV organiseert komende paastijd voor het eerst weer een Passion-uitzending met live publiek. De uitzending wordt 
gemaakt in Harlingen. Het podium komt te staan op de Willemshaven. Daar is donderdag al een lichtkruis geplaatst en gefilmd bij 
het ochtendgloren. Er worden duizenden mensen verwacht aan publiek. De komende maanden wordt de voorbereiding gestart en 
de route door de stad uitgestippeld. Een grote crew ondersteund een en ander. Als plaatselijke gemeente zullen wij ook betrokken 
worden bij het geheel. Een prachtige ontwikkeling, ook voor het jeugdwerk. Wordt vervolgd! 
 
Bedankje…… 
Na 36 jaar lidmaten te zijn geweest van onze gemeente gaan wij u nu per 1 december verlaten. We hebben hier een goede tijd 
gehad, veel mensen leren kennen, vriendschappen aangegaan enz. De kerk voelde als een goede vriend, 1 termijn senioren 
ouderling en 1 termijn lid van de Diaconie geweest. Verder samen met Piety Wijnia en Lies Hager tijdens de fancy fair, de 
handwerkkraam “gedraaid”. Groot was het verdriet toen mijn vriendin Piety in 2015 door een ongeluk om het leven kwam. Ook aan 
de quiltgroepen bewaar ik fijne herinneringen. Samen hebben we prachtige quilts voor de kerk gemaakt. Wat een saamhorigheid en 
warme vriendschap was er. Nu dan na zoveel jaren een nieuwe uitdaging , een nieuwe woonomgeving , een nieuwe kerkelijke 
gemeente, nieuwe mensen leren kennen m.a.w. volop leven en genieten. We willen iedereen hartelijk dank zeggen voor het in ons 
gestelde vertrouwen. Het ga u allen goed.    Wim Timmermans en Minke Basteleur 


