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     Zondag 29 januari 2023 
 
Bij deze dienst 
Vanmorgen komen we weer samen in Almenum, voor de vierde keer alweer. Het is de tijd van Epifanie: van de verschijning van de 
Heer in het openbaar. Voorganger is oud-voorganger Bram Riepma uit Assen. We zijn blij dat er ook via beeld en geluid kan worden 
meegeleefd, meegezongen en meegevierd. Daar wordt veel gebruik van gemaakt.  
 
Zondag 29-01-2023 – 9.30 uur -  Almenum – voorganger ds. A.W. Riepma, Assen 
Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl:  
Ouderling van dienst: Toby Schouwstra / diakenen: Mirjam de Boer en Tia Ammeraal  / organist: Ulbe Tjallingii 
Lector:   Lies Hager /  Schriftlezingen: Markus 2 vers 1 t/m 12 en Romeinen 8 vers 18 t/m 25 (NBV 2021) 
Kindernevendienst:  Alie Zuidema /  Kinderoppas :  Carla Ozinga 
Kosters   Klaas en Lies Hager  /  beamer : Ele Henk Wouda en Joop Puite 
Collectes:   De 1e collecte 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. G. Klarenbeek- v.d. Zee, ( een jaar geleden is haar man overleden ) 
Mevr. P. Cornelisse, ( i.v.m. haar gezondheid ) 
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  
Mw. Aaltje Hartkamp – Ligthart werd afgelopen dinsdag met hartklachten opgenomen in het Antoniusziekenhuis in Sneek en is 
sterk verzwakt. Wij bidden voor haar om kracht en omringen haar met onze gebeden. 
Onze organist Bauke van der Meer kan zondagmorgen niet spelen, hij voelde zich niet erg fit, test gedaan en helaas heeft hij 
corona. Wij wensen hem sterkte en een goed herstel. Dankbaar zijn we dat Ulbe Tjallingii hem zal vervangen. 
 
Overlijdensbericht: 
Vrijdag 27 januari 2023 is in zorgcentrum de Spiker op 83 jarige leeftijd overleden ons gemeentelid mevrouw Hotske Wijbenga-
Broersma, roepnaam Hannie. De afscheidsdienst is a.s. donderdag 2 februari om 13.30 uur in de Nicolaaskerk te Midlum. Er is 
voorafgaande aan de dienst gelegenheid tot condoleren vanaf 13.15 uur. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene 
Begraafplaats te Harlingen. 
Wij wensen de nabestaanden van mevr. Hannie Wijbenga veel sterkte en troost van onze Hemelse Vader in deze dagen van 
afscheid.  
 
Liedboek gezocht: 
Zondag 22 januari hielp Jelly van der Ploeg na de dienst mee bij het koffie/thee inschenken. Haar liedboek lag ze toen, met haar 
tas, op de koffiekar. Toen alles was opgeruimd was ook haar liedboek ‘opgeruimd’. Eerst gezocht in de liedboeken die in de zaal 
achterblijven en vervolgens tussen de liedboeken van Almenum. Helaas, Jelly haar liedboek was weg. Is er iemand die per abuis 
haar oranje liedboek heeft meegenomen? Naam en adres van de fam. Van der Ploeg staat voorin. 
 
17+ groep 
We leven dit keer mee met de pogingen om naast de catechesegroep 12-16 jaar ook een jeugdgroep 17+ in het leven te roepen.  
De start is zondagavond in De Hoeksteen, waar gezamenlijk gegeten wordt en onze jongeren elkaar kunnen ontmoeten. We zijn 
heel blij met inmiddels 10 aanmeldingen… wordt vervolgd! 
 
Ik las onderstaand woorden van Mahatma Gandhi en wil deze graag met u/ met jou delen. 
 
Verlies niet het geloof in de mensheid.     
De mensheid is een oceaan;  
als een paar druppels van de oceaan vuil is, is de oceaan nog niet vuil. 
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Meditatie ‘Gelukkig wie aan de Wet van de Heer zijn welgevallen heeft,  
                              en zijn wet overpeinst bij dag en bij nacht.’  Psalm 1:2 
 
In de gezaghebbende vertaling (‘verduitsing’) van de Hebreeuwse Bijbel van Martin Buber en Franz Rosenzweig lijkt bewust te zijn 
gespeeld met het woord Weisung (wet, thora) in bovenstaand tekstwoord: de eerste keer wordt het met hoofdletter geschreven, de 
tweede keer met een kleine letter. Zo legde rabbijn Jacob de Leeuwe het ook uit, afgelopen maandag, als gastspreker in de 
Hoeksteen: je moet God Woord onderhouden, met liefde, geduld en standvastig – én wat je ervan begrepen hebt: jouw thora dag 
en nacht uitvoeren en overdenken. Door trouw te zijn aan jezelf. Met andere woorden: ieder mens heeft in het leven een opdracht: 
zijn opdracht, zijn levenstaak, zijn thora. Die moet je volgen. Wie daar gehoor aan geeft, wordt gelukkig. Als wij naar het evenbeeld 
van de Eeuwige mens ‘uit één stuk’ zijn. Daarvoor moeten we onze kwade neigingen onderdrukken door onze goede wil. Zo komt 
een proces van innerlijke bevrijding op gang. Zo wordt vrijheid in liefde werkzaam. Vul je innerlijke schatkamer met liefde 
(Kierkegaard). Dan kun je het leven aan, krijgt het doel en richting, en mag je tot zegen zijn. De Bijbel is een levend woord, geen 
boek  op de plank. Het doorademt en bezielt ons bestaan. Naar het mooie lied van Jan Wit: 
  
Het woord dat u ten leven riep   Het woord van liefde, vrede en recht 
is niet te hoog, is niet te diep   is in uw eigen mond gelegd, 
voor mensen die ‘t zo traag beamen.  is in uw eigen hart geschreven. 
Het is een teken in uw hand,   Rondom u klinkt de stem van God: 
een licht dat in uw ogen brandt.   vrijspraak, vertroosting en gebod, 
Het roept u dag aan dag bij name.   vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
Agenda 
 
Kerkdienst zondag 5 februari2023 -  9.30 uur in de grote zaal van Almenum. ZWO – zondag: samen voor Moldavië 
Voorganger ds. T.G. van der Linden, ouderling van dienst Aagje Wouda, lector een lid van de ZWO, organist Eeuwe Zijlstra 
 
Maandag 30 januari wordt een eerste avond verkend, wat we op Witte Donderdag als kerken kunnen en willen betekenen, als The 
Passion Harlingen aandoet. Het streven is in ieder geval een gezamenlijke jeugdactiviteit te organiseren, iets gezamenlijks vooraf 
en een open kerk na afloop. De organisatie heeft nog geen bericht gegeven, wat zij willen deze avond. Daarom beginnen we nu 
‘aan de andere kant’: wat willen we zelf? Hoe kunnen we deze gelegenheid aangrijpen om tot een gezamenlijk statement te komen? 
Samen in de naam van Jezus… Wordt vervolgd! 
 
Nieuws van de Samen aan Tafel commissie: 
15 febr. Organiseert de S.A.T. commissie weer een bijeenkomst. Vanaf a.s. zondag ligt de intekenlijst in 
Almenum. Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Plaats: "De Haven" Noorderkade 2 
Kosten: €7,- per persoon. Mocht het vervoer voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met een 
van de commissieleden. (tel. nrs. In Getijdenstroom nr. 2).  Met een hartelijke groet namens de commissie van 
Anneke Raven (06-57418483) 
 
Bijzondere dienst: 
Zondag 12 februari zal er in de Johanneskerk, Franekerweg 23, 8804 NA in Tzum, weer een bijzondere dienst worden gehouden. 
Aanvang van de dienst: 10 uur - Voorganger: Ds. F de Hoop.  
Muzikale medewerking wordt verleend door :  ‘Kerugma’. 
 
BHV 
Ieder jaar wordt ons namens de burgerlijke gemeente Harlingen een BHV cursus aangeboden. Deze keer zal dat zijn op 
donderdagavond 23 februari a.s. in de Hoeksteen. Tot nu toe hebben zich al een aantal vrijwilligers binnen onze gemeente zich 
opgegeven, maar er is nog plaats voor een paar mensen. Wilt u meedoen, opgave bij de scriba (tel. 851995) uiterlijk woensdag 1 
februari a.s. ‘Wie het eerst komt het eerst maalt’. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Een bericht voor de leden van de Kidzclub: 
Zet m vast in je agenda : 

 
Schaatsen met de Kidzclub op 1 maart a.s. 

 
Groetjes Marije en Mirjam 

 


