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     Zondag 8 januari 2023 
Bij de diensten: 
Deze zondag is de eerste zondag van Epifanie. Wij volgen de gang van Jezus, die aan het licht treedt als rabbi en leraar in Israël. 
Voorganger in de morgendienst is ds. Cees Glashouwer.  
’s Avonds is de dienst van Driekoningen met de Driekoningenzegen in de Grote Kerk. Voorganger is dan ds. Douwe Visser.  
Wij wensen elkaar goede en Gezegende diensten, ook diegene die thuis of elders met ons zijn verbonden via kerkradio en/of 
livestream. 
 
Zondag 8 januari 2023 –  9.30 uur – in de grote zaal van Almenum - voorganger ds. C. Glashouwer 
Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl:  
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi / diakenen:   / organist: Otto Roelofsen 
Lector:   Wibbina Schaap /  Schriftlezingen: Jes. 60: 1-3  / Matt. 2 : 1-12 /  Efeziërs 3 : 1-11 (BGT) 
Kindernevendienst:  Berber Twijnstra /  Kinderoppas :  Ytie Nijdam 
Kosters   Klaas en Lies Hager  /  beamer : Ele Henk Wouda  
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.  
 
Avonddienst:  
zondag 08 januari 2023  19.30 uur – Grote Kerk – ds. Douwe Visser, Driekoningendienst met  Driekoningenzegen. 
    Ouderling: Marjan Overdijk,  lector: Jet Twijnstra, organist : Otto Roelofsen 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
Fam. V.d. Meulen- Frik, ( i.v.m. het overlijden van hun zoon ) 
Mevr. J. de Jong- Duba, ( in november is haar man overleden ) 
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 
– We leven mee met mw. Mienie Loen - Toering nu bekend is geworden dat haar zoon Lex ernstig ziek is en dat verdere 

medische behandeling niet meer mogelijk is. We wensen de familieleden en hun dierbaren veel moed en liefde toe.  
– Dhr. Fokke Zwart hoopt deze week zijn voet weer uit het gips te krijgen en in de benen te komen.   
– Wij leven ook mee met dhr. A.J. Molenaar en zijn vrouw bij het klimmen der jaren en de last van  de dementie. 
– Gelukkig zijn er bij flink wat corona- en griepgevallen in de gemeente geen verdere complicaties opgetreden. 
– Een aantal gemeenteleden is nog aan het revalideren met lopen. Hun namen werden al eerder genoemd. 
  
Zo denken we aan elkaar en de goede opdracht ‘draagt elkanders lasten.’ 
 
Diensten in de Spiker 
De dienst op zondag 8-01-2023 in de Spiker is om 10.30 uur. Ter info:  Alle zondagdiensten in de Spiker zijn 's morgens 10.30 uur. 
 
Aanvraag doop en belijdenis 
Via ds. Van der Linden kwam een aanvraag voor doop en belijdenis binnen. Meer gegevens volgen als een en ander vaste vormen 
gekregen heeft. 
 
Oecumenische dienst 15 januari 
Pastoor Marco Conijn is met revalideren begonnen, na zijn ongelukkige val en de operatie aan zijn bovenarm en schouderblad. Hij 
laat zich groeten!  
De geplande oecumenische viering met de R.K. parochie en de Doopgezinde gemeente gaat door op het vastgestelde tijdstip van 
11 uur. Tineke Kingma vervangt de pastoor. De dienst is in de St. Michaëlskerk, aangewarmd tot 11 graden. Warm aankleden dus! 
De komende maanden neemt ook de bisschop enkele diensten in Harlingen waar, waaronder de viering op Witte Donderdag (met ’s 
avonds de Passion).   
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Meditatie  
 
Psalm 72 was oorspronkelijk een gebed bij de zalving van een nieuwe koning in Israël. Men bad om zegen voor de nieuwe vorst, en 
tegelijk dat die nieuwe heerser een zegen voor zijn volk zou zijn. Want dan zou alles tot bloei komen. De armen zouden zich 
kostbaar weten, het land zou blinken van het koren en overal zou vrede heersen. Ja, zelfs buitenlandse delegaties zouden komen 
om hun respect te tonen. 
Binnen de kerk herkennen wij in psalm 72 het koningschap van Jezus onze Heer. Vandaag horen wij over eveneens een 
buitenlandse delegatie die zijn respect jegens de jonge koning komt betuigen, de wijzen uit het oosten.  
Matteüs schrijft dat zij vervuld werden van een diepe vreugde. Vreugde kan ook ons overvallen, als wij ons bewust worden van 
Jezus’ vriendschap. 
           ds. Cees Glashouwer 
Kerkdiensten: 
Zondag 15-01-2023 - 11.00 uur  - Michaëlskerk – gezamenlijke dienst van de Werkgemeenschap van Kerken Harlingen 

  voorgangers: ds. T.G. van der Linden, ds. mw. W. Beuker en mw. T. Kingma 
Zondag 22 -01-2023 -  9.30 uur  – Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden – viering Heilig Avondmaal 
Zondag 22-01-2023 – 16.00 uur  – de Spiker – voorganger ds. T.G. van der Linden – viering Heilig Avondmaal 
 
Agenda 
Maandag 9 januari: 19.30 uur  moderamen     – Midlummerlaan 2-28 
Dinsdag 20 januari  9.30 uur open koffie-ochtend  -  fam. Offinga, Kotterstraat 35 ( tel.419057) 
Dinsdag 10 januari:  10.15 uur passtoresconvent 
dinsdag 10 januari 14.30 uur gesprekskring Rondom de tafel – Marnehiem 42 
Woensdag 11 januari:    19.30 uur jeugdwerkgroep 
Donderdag 12 januari:  13.00 uur consistorie,    – in de Hoeksteen 
 
Open Kofie-ochtenden: 
Wij hebben besloten uit oogpunt van de energiebesparing, voor de rest van het seizoen niet in de Hoeksteen, maar wisselend 
bijeen te komen bij één van de deelnemers thuis. Maandelijks wordt dan doorgegeven waar dit zal plaatsvinden. Zie agenda 
hierboven d.d. 10 januari a.s. 
 
Thema-avond Kerk en Israël  over de Psalmen, door Rabbijn Jacob de Leeuwe.  
We gaan met hem ‘’lernen’’ over het 1e boek van de Psalmen, 1- 41. Over het zingen bij harp en lier, de plaats van de Psalmen in 
de Bijbel en de directe taal. Het gesprek van de gelovige met de Eeuwige. Psalm 1, 19, 23 en 33 komen aan de orde.  
Plaats in de Hoeksteen, Kerkpad 33 te Harlingen. Datum: donderdag 26 januari, 20-22 uur. Bijdrage 5,- euro pp. 
Opgave per mail of tel. Bij Harmen Bloemhof   /  Harm.bloemhof@ziggo.nl – Tel. 06-53184015. 
 
Nieuw jasje Kerkblad 
Ons mooie kerkblad Getijdenstroom verscheen afgelopen week in een nieuw jasje. De productie ervan is ondergebracht bij drukkerij 
Dekker in Leeuwarden, die 20 kerkbladen maakt, allemaal met hetzelfde formaat, tegen een gunstig tarief.  
De kerkbladredactie heeft zijn best gedaan om het eerste nummer te vullen. De fine tuning en het optimaal gebruik maken van de 
mogelijkheden, met meer kopijruimte, volgt het komende halfjaar. De kleurcover bleef behouden. Zo kunnen we voorlopig weer 
vooruit met het blad, in de hoop dat het ook met de betalingen goed komt. Voor niets gaat de zon op… 
 
Gezocht: vrijwilligers voor kerkdienst de Batting  
Elke zondag wordt er om 10:30 een oecumenische kerkdienst georganiseerd voor de bewoners van zorglocatie de Batting in 
Harlingen. Deze kerkdienst bestaat uit een dienst van woord en gebed en er worden veel bekende liederen gezongen. Tijdens de 
diensten gaan verschillende voorgangers uit de Harlinger omgeving voor. Om deze kerkdiensten te kunnen organiseren zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die eenmaal per 5/6 weken kunnen komen helpen op de zondagochtend met de kerkdienst. De taken 
omvatten het vooraf klaarzetten van de zaal en het ophalen en terugbrengen van de bewoners naar de afdeling. Na afloop van de 
dienst wordt er door de vrijwilligers samen koffie gedronken.  
We zijn hard op zoek naar mensen die eens per 5/6 weken mee zouden willen helpen bij deze kerkdiensten. Mocht u interesse 
hebben of vragen, dan kunt u via siegrit.oranje@nb.nl met mij contact opnemen.  

Met vriendelijke groet, 
Siegrit Jonker, geestelijk verzorger de Batting. 

 
Onze website 
De laatste tijd zijn diverse pagina's geüpdatet, neemt u weer eens een kijkje op http://www.pg-harlingen.nl ? !! 
         Met vriendelijke groet, Christiaan Wijbenga  

http://www.pg-harlingen.nl/

