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     Zondag 12 februari 2023 
Bij deze dienst 
Vanmorgen komen we opnieuw samen in de Vooronder van Almenum. We luisteren deze zondag naar een gedeelte uit het 
Bijbelboek Exodus: over het volk dat door God langs een omweg naar de Rietzee wordt geleid. Het eindigt met de belofte dat Hijzelf 
hen / ons zal voorgaan. Daarnaast enkele woorden uit Filippenzen 2, over onderlinge solidariteit, voedsel en een woning geven aan 
onze naaste; we leven mee met de moslimgemeenschap in ons land, die door de aardbeving in Turkije zeer werd opgeschrikt en 
veel dierbare verwanten verloor. We collecteren ook voor de noodopvang in de regio. Vandaag en volgende week zijn de laatste 
twee zondagen in de tijd van Epifanie. Daarna begint de Veertigdagentijd. We wensen elkaar een blijde en gezegende viering, ook 
wie via beeld en geluid meeleven. Vanavond om 19.30 uur is er een zangdienst in de Grote Kerk met liederen van Joh. de Heer. In 
het middenvak is (enige) warmte van de straallampen. Verder warm aankleden…! 
 
Zondag 12 februari   Grote zaal in Almenum  - 9.30 uur – voorganger ds. T.G. van der Linden 
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  n.n.b. / organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Neeltje Hiemstra  / Schriftlezingen: Exodus 13 : 17-22  / Filippenzen 2 : 1 -5  
Kindernevendienst Aafke van der Zee /  Kinderoppas : Boukje Bruinsma   
Kosters   Klaas en Lies Hager   /  beamer : Ele Henk Wouda en Joop Puite 
Collectes:   De 1e collecte is voor de ZWO ( zie hieronder) 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.  
 
1e collecte is voor  Giro 555 in actie voor slachtoffers aardbeving 
Bij de aardbeving in Turkije en Syrië van maandag 6 februari zijn tienduizenden mensen 
getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De bevingen 
veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 
20.000 mensen en het aantal gewonden tot meer dan 70.000.  
Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou. 
Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers en het aantal doden nog toeneemt in de 
komende dagen. Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. 
De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de 
slachtoffers van deze humanitaire ramp. Het gironummer is per direct geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië.  
Komende zondag gaat de Diaconie collecteren voor Giro 555.  GEEF NU 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
Mevr. A. Attema- Elsinga, ( in dec is haar man overleden ) 
Mevr. L. Bos- Vliek, ( heeft een gebroken enkel ) 
Dhr. H. v.d. Berg, ( is herstellende van een rugoperatie ) 
Als u als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven 

- Dhr. Breidenbach moest afgelopen week met spoed naar het MCL met waarschijnlijk een herseninfarct, wij leven mee met 
hem en zijn vrouw, die ernstig ziek is. Gelukkig is er hulp vanuit de familie.  

- We leven ook mee met de nabestaanden van mw. Hartkamp, waarvan we afgelopen donderdag afscheid namen in de 
Oosterkerk in Sneek, met de woorden van Psalm 23. 

- Mw. Greetje Scheepstra – Bloemsma verbleef in de afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een 
heupfractuur. Een operatie bleek niet mogelijk en de pijn wordt zoveel mogelijk bestreden. Zij is nu weer in De Spiker, veel 
moed gewenst, u en uw dierbaren. (ds Ulbe) 

 
Kerkdiensten zondagavond  12 februari 2023 : 19.30 uur – in de Grote Kerk – voorganger ds. R. Bergsma, Berlicum   

Johannes de Heer zangdienst – ouderling Annie van der Kooi – organist Cees Schout. 
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’. 
 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie   ‘Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn’  Klaagliederen 3:22 
 
De gebeurtenissen van afgelopen week in Syrië en Turkije hebben ons bepaald bij de kwetsbaarheid van ons bestaan. In een 
oogwenk is het leven van velen ten einde gegaan, als een dief in de nacht de dood plotseling alomtegenwoordig geworden.  
Het verdriet, de wanhoop en de onzekerheid over de vermisten is enorm, de materiële schade en de hoeveelheid puin onafzienlijk. 
We kunnen ons, als we de beelden zien, inleven in de treurzangen van de profeet Jeremia over de teloorgang van de stad 
Jeruzalem door het oorlogsgeweld van de Chaldeeën. Toch klinkt er een lied. Een lied van dankbaarheid, voor redding van de dood. 
De nood mag hoog zijn, zolang je wegblijft van de dood mag je God loven met de adem die in je is. Het verdriet en de verschrikking 
overheersen. Wij leven mee met het lot dat de mensen in Turkije en Syrië getroffen heeft. Je kunt er bijna niet naar kijken; extra 
wreed is de situatie daar, waar een burgeroorlog doorgaat en nood niet verbroedert: in Aleppo en omstreken, in Noord-Syrië.  
Laten we bidden voor wie treuren, bidden ook om vrede en gerechtigheid en meehelpen de last te dragen van onze medemens in 
het rampgebied en solidair met de moslimgemeenschap in ons land, die hard getroffen werd. Zolang er leven is, is er hoop, zegt de 
profeet. Dat houdt ook een opdracht in: ‘een ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen’ 
(Fil. 2:vers 4).              Lied 445: 1, 3 en  
De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldere morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn. 
 

Hoevele zware nachten 
van bitterheid en pijn 
en smartelijk verwachten 
ons deel nog zullen zijn 
op deze donkere aarde, 
toch staat in stille pracht 
de ster van Gods genade 
aan ‘t einde van de nacht. 
 

God lijkt wel diep verborgen 
in onze duisternis,  
maar schenkt ons toch een morgen 
die vol van luister is. 
Hij komt ons toch te stade 
ook in het strengst gericht. 
Zijn oordeel is genade, 
zijn duisternis is licht.  

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
Voedselbankactie 
Vanmorgen (11/2) houdt de Diaconie van 10.00 – 12.00 uur een inzamelingsactie in de Hoeksteen voor de Voedselbank in 
Harlingen e.o. ‘de helpende hand’. De voedselbank heeft behoefte aan de volgende producten:  
zakjes mix voor nasi/macaroni / pakjes zuurkool / Pasta / rijst  / Groente in blik /  Pakjes/flacons pannenkoek mix / pakjes soep / cup 
a soup / Thee /  Knäckebröd /  Zoet broodbeleg / Tandenborstels/tandpasta's.  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om producten naar de Hoeksteen te brengen en wilt u wel een bijdrage leveren aan de 
Voedselbankactie dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL79 RABO 0325 560315 t.n.v.  
Diaconie PG Harlingen-Midlum o.v.v. Voedselbankactie.     
 
Agenda in de komende week:  
Zondag 12 februari    9.30 uur  –  Jeugdkerk – de Hoeksteen 
 
Dinsdag 14 februari 14.30 uur - Gesprekskring “Rond de Tafel ‘ in de pastorie 
 
Woensdag 15 februari 17.30 uur - Samen aan Tafel in kerkgebouw ‘de Haven’ kosten 7 euro p.p. 
      U kunt zich deze zondag nog via de intekenlijst in Almenum opgeven. 
 
Donderdag 16 februari  10.00 uur.  - Gesprekskring in Harlinga o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii 

De koffie staat vanaf 9.45 uur voor u klaar. Van harte welkom, ook als u buiten Harlinga woont. 
 
Donderdag 16 februari 19.30 uur - Kerkenraad in de Hoeksteen 
 
Zondag 19 februari   9.30 uur - Kerkdienst in Almenum : Friesche dienst met kwartettenkoor  
 
Kerk&Israël 
Belangstellenden kunnen de tentoonstelling ‘Joods leven in het grensgebied’ bezoeken op 
Vrijdag 24 februari 2023. Van 13-17 uur. Bijdrage €5,- p.p.  
Plaats: de synagoge te Groningen, zie www.synagogegroningen.nl.  Voor meer informatie zie KOMPAS blz. 15 en 16. 
Opgave bij Harm.bloemhof@ziggo.nl. NB: tot uiterlijk maandag 20 februari. 
 
Bankrekeningnummers: 
Het komt de laatste tijd nog al eens voor dat er gelden bestemd voor de collecte van de diaconie, gestort worden op de rekening 
voor de ZWO. Daarom hieronder de bankrekeningnummers van diaconie en ZWO.   
Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL 79 RABO 0325 5603 15.  
Voor de ZWO  Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum is het juiste bankrekening nummer:  NL 33 RABO 0105 9321 91. 


