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     Zondag 19 februari 2023 
Bij deze dienst 
Het is vandaag de laatste zondag van de tijd van Epifanie. Volgende week is het begin van de veertigdagentijd. We volgen dan 
weer een doorlopend project met de kinderen. De dienst is vanmorgen een Friese dienst, die ingevuld wordt door het 
Kwartettenkoor, aangevuld met twee lectoren en de ouderling van dienst. …. 
 
Zondag 19 februari   Grote zaal in Almenum  - 9.30 uur – Kwarttettenkoor – Friesche dienst 
Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Eerde de Vries  / diakenen  Evelien de Boer en Aafke Hibma  
Lector:   Jan de Jong en Annemarie Bloemhof 
Kindernevendienst Anne van Eijck  /  Kinderoppas :  Ytie Nijdam 
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.  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
Mevr. H. Wolter- Westerhuis, Almenum app. 836 ( is herstellende van een heupoperatie ) 
Mevr. J. Mollema- Tamminga, Nolenstraat 12 ( is herstellende van een hernia ) 
Als u als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven 

- we leven mee met mevr. Boukje Ybema- van den Akker, die  afgelopen periode weer allerlei onderzoeken moest 
ondergaan. We wensen haar veel kracht toe voor de komende tijd 

- Dhr. Breidenbach (90) mocht weer naar huis terugkeren, na een kleine herseningreep in het ziekenhuis in Zwolle. Een 
reden tot opluchting en dankbaarheid. Wij wensen hem en zijn vrouw kracht en sterkte en alle goeds. 

- Dhr. Jan Bolt verblijft op dit moment in het MCL, hopelijk komt hij komende week weer thuis. 
 
Overlijdensbericht: 
Vrijdagmorgen 17 februari overleed in het MCL te Leeuwarden toch nog onverwachts ons gemeentelid dhr. Eelke Haakma in de 
leeftijd van 77 jaar. De afscheidsdienst is donderdag 23 februari om 13.30 uur in kerkgebouw ‘de Haven’. Daaraan voorafgaande is 
er vanaf 13.00 uur gelegenheid tot condoleren. Ook kunt u op dinsdagavond 21 februari van 19.30 – 20.00 uur condoleren in 
gebouw Herlinghe. De begrafenis zal, aansluitend aan de afscheidsdienst, plaatsvinden op de bijzondere begraafplaats te 
Drogeham. 
Wij wensen zijn vrouw Gepke, hun kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid en de troost 
van onze Hemelse Vader.  
 
1 JAAR OORLOG IN OEKRAÏNE:  LICHTROUTE in stadshart HARLINGEN 
 
Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Hierdoor 
veranderde het leven van de Oekraïners voorgoed. Uiteraard zal Harlingen de impact 
van de inval herdenken.  
 
Oproep: plaats een lichtpunt voor Oekraïne 
Om solidariteit te tonen en om medeleven en steun te betuigen doen we een oproep 
aan alle inwoners van Harlingen om op vrijdag 24 februari a.s. vanaf 18.00 een 
lichtpuntje/lampje voor het raam of op de stoep te plaatsen.  
 
Lichtroute vrijdagavond 24 februari van 18.30 – 19.30 uur. Iedereen welkom !!  
Vanaf 18.30 uur start er vanaf het Stadhuis aan de Noorderhaven een korte lichtroute door het stadshart van Harlingen.  
De lichtroute zal ook weer bij het stadhuis eindigen. Iedereen is welkom om mee te wandelen. 
We verzamelen om 18.15 uur voor het stadhuis, neem zelf een lichtpuntje mee. 
 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer.’  Jes. 60:1 
 
Het speenkruid wordt gerekend tot de voorjaarsbodes en is een van de planten die in de loop van februari alweer tot bloei kan 
komen, al bloeit deze soort het uitbundigst in de loop van maart. Met zacht zonnig weer zie je in februari ineens de eerste 
opvallende gele sterren verschijnen, altijd weer een mooi moment. De sterren hebben de kleur van 
een boterbloem en het speenkruid is dan ook familie van de boterbloem. 
Het eerste bloeiende speenkruid zie je vaak in slootwallen die op het zuiden zijn georiënteerd.  
Zo’n slootwal warmt eerder op, wat de groei en bloei van het speenkruid bevordert. Met zonnig weer 
gaan de bloemen open maar met bewolkt weer sluiten ze zich.  
In de loop van februari en maart kunnen op een mooie dag slootwallen helemaal geel kleuren door dit 
vrolijke plantje. In tuinen kan het speenkruid overigens aardig woekeren en is het wat minder populair. 
In bossen bloeit het speenkruid soms ook massaal in februari en maart. De bomen hebben dan nog 
geen bladeren waardoor voldoende zonlicht de bosbodem bereikt.  
De warmte en het licht van de zon zijn voor dit mooie bloemetje dus essentieel om zich op te richten.  
Uit: Dagboek voor natuurliefhebbers,  
Jaap Oosterhuis, pag. 43  > Lied 798: 3 en 4  
  

Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
‘t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

         Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Agenda in de komende week:  
Zondag 19 februari   Catechesegroep 12-16 jaar,  19.00 uur de Hoeksteen 
Maandag 20 februari,   Visiegroep,    19.30 uur 
Dinsdag 21 februari  Pastoraatsgroep,   19.30 uur de Hoeksteen 
Dinsdag 21 februari  Literatuurkring   20.00 uur  bij Sjoerd van der Schaar 
Donderdag 23 februari  BHV cursus   19.45 uur de Hoeksteen 
Vrijdag 24 februari .  Bezoek synagoge van Groningen, vertrek 12.00 uur  zie ook hieronder 
Zaterdag 25 februari   1e vesper in de 40-dagentijd.  19.30 uur Nicolaaskerk Midlum 
 
Kerk&Israël 
Belangstellenden kunnen de tentoonstelling ‘Joods leven in het grensgebied’ bezoeken op Vrijdag 24 februari 2023.  
Bijdrage €5,- p.p. Plaats: de synagoge te Groningen, zie www.synagogegroningen.nl. Opgave bij Harm.bloemhof@ziggo.nl.  
NB: tot uiterlijk maandag 20 februari. 
 
 
The Passion in Harlingen 
Op Witte Donderdag d.d. 6 april a.s. wordt the Passion, een programma van 
NCRV/KRO in samenwerking met de Protestantse kerk in Nederland, vanaf 
20.30 uur uitgezonden vanuit onze mooie havenstad Harlingen.  
Door onze stad zal een processie worden gelopen waarbij het Kruis wordt 
gedragen door 25 mensen.  
De organisatie heeft ons laten weten op zoek te zijn naar Harlingers / Friezen die 
het Kruis tijdens deze processie willen dragen. Er zijn minimaal 50 personen  
nodig ( 2 x 25 per keer ), om het half uur wordt er n.l. van groep gewisseld.  
Als je wilt meelopen dan moet je minimaal 18 jaar zijn en tussen de 180-185 cm  groot en ook heel belangrijk wel fit zijn. Daarnaast 
wordt om een motivatie gevraagd waarom je het Kruis wilt helpen dragen.   
 
Daarnaast worden er nog honderdtallen processielopers gezocht. Dat zijn mensen die achter het Kruis de route meelopen op weg 
naar de Willemskade waar het podium staat opgesteld. 
 
Bovenstaande is alvast enige informatie en verder kunt u terecht op de website https://passion.101tips.nl en op de  
Harlinger website ‘Welkom aan Zee’. Ook in ‘KOMPAS’ , ons Vorming & Toerusting boekje staat op blz 19-20 een toelichting. 
De komende weken zal er zeker meer informatie, ook via de (regionale) kranten, bekend worden gemaakt.  

https://passion.101tips.nl/

