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     Zondag 26 februari 2023 
Bij deze dienst 
We maken deze zondag een begin met de Veertigdagentijd. Zes weken lang staan de diensten in het teken van de lijdenstijd en het 
komende Paasfeest. We volgen de Bijbelgedeelten en – verhalen zoals aangegeven op de leesrooster van De Eerste Dag, zowel in 
de kerk als met de kinderen. Vandaag is dat het verhaal over Jezus’ verzoeking in de woestijn. Een actueel thema als we nadenken 
over de opgaven waar we elke dag weer voor staan. Hoe komen wij de ‘woestijn’ van het leven door? Door trouw te zijn en 
standvastig, zoals Jezus ons voordoet. Het projectlied is dit jaar een vast lied, met als titel: Verander je mee? Graag een goede 
viering gewenst, in het Vooronder van Almenum en via beeld en geluid verbonden. 
 
Zondag 26 februari   Grote zaal in Almenum  - 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden 
Liturgische kleur paars Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Wanner Los  / diakenen  Tia Ammeraal en Elly de Wind  / organist is Bauke van der Meer  
Lector:   Syds Keuning    / Schriftlezing en: Hebreeën 4:14-16  en   Mattheüs 4:1-11 
Kindernevendienst Carla Ozinga  /  Kinderoppas :  Saïda Smilde 
Kosters   Klaas en Lies Hager   /  beamer : Chris Wijbenga en Joop Puite 
Collectes:   De 1e collecte is voor de diaconie / Kerk in actie (de pong)  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 voor kinderen zonder ouders in Zambia 
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders zijn overleden aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, 
geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit 
angst dat hij besmet was met het hiv-virus. In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. 
Zambiaanse kerken leggen contact met deze gezinnen. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon 
afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders.  
Gemeenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee 
weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. 
We collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij onze steun kunnen meer kinderen gesteund worden en meer 
maatjes getraind. Laat geen kind er alleen voor staan! Geef in de collecte of maak een bijdrage over op  
NL 79 RABO 0325 5603 15 t.a.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. Maatjes Zambia. We bevelen deze collectes van harte aan. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
Mevr. G. Bijlsma- Brijker, ( het is een jaar geleden, dat haar man Klaas is overleden ) 
Mevr. A. v.d. Zee,  ( zij heeft een heupoperatie gehad ) 
Als u als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.  
 
Kerkdienst in de Batting 
Zondag 26 februari 10.30 uur – voorganger: dhr. J. Korf – organist: Mw. A. Bonnema – ouderling van dienst : Marjan Overdijk 
 
Meeleven 

- Dhr. Cor Hoogeveen gaat een dezer dagen verhuizen vanuit Harlinga naar De Spiker. We wensen hem alle goeds, met 
hartelijke groet, ds. Ulbe Tjallingii 

 
Op het moment van schrijven zijn er binnen onze gemeente een aantal gemeenteleden die ziek zijn, sommige zelfs zeer ernstig 
ziek. Wij wensen al onze zieken en allen die rondom hen staan, sterkte en kracht en Gods nabijheid. 
Wij denken ook aan hen die met een verlies moeten leven, of het nu nog maar kort is geleden of al iets langer, het gemis is en blijft.  
Wij bidden om kracht en liefde van mensen om u / om jullie heen met de woorden uit Ps. 23: de Heer is mijn Herder…… 
 
Choral Evensong 
De geplande Chroral Evensong  a.s. zondagmiddag in het kerkgebouw van de CGKV te Harlingen 'de Haven', gaat niet door, 
wegens ziekte van een aantal koorleden. 
 
Kerkdienst volgende week: 
Zondag 5 maart – 9.30 uur – Grote zaal in Almenum – voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Sjouke Bruining 
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Meditatie        ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEER ziet het hart aan.’ I Sam. 16:6 
 
Dit bekende tekstvers gaat uit van een tegenstelling: tussen hoe wij mensen kijken, oordelen en mensen, zaken en situaties 
inschatten en de wijze waarop de HEER dit doet. Je zou kunnen zeggen: wij oordelen oppervlakkig, laten ons door de uiterlijke kant 
leiden – waar God in de diepte kijkt, ons hart en onze nieren proeft. Dat is zeker een Bijbelse gedachte. Denk ook aan Psalm 139: 
Heer, die mij ziet zoals is ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij.  
De Hebreeuwse tekst van I Sam. 16, dat verhaalt over Samuel en de roeping en zalving van David, is overgeleverd met enkele 
tekstvarianten. Eén daarvan is werkelijk prachtig: die, welke zegt: ‘… maar de HEER ziet met zijn hart aan.’  
Onze oordelen zijn vaak zouteloos en liefdeloos, we oordelen snel en met onszelf als maatstaf. Maar God. Hij kijkt met zijn hart.  
Zo moeten en mogen wij ook leren kijken. Er is niets mooiers en niets beters dan dat wij ons hart laten spreken, in iedere situatie. 
Dat geeft glans en diepgang aan ons bestaan. Dan wordt kijken zien en horen luisteren.  
Helaas verdween in het nieuwe Liedboek de aansprekende tekst van Huub Oosterhuis: 
 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt hij steeds met stille overmacht 

en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen. 
 

Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
Avondgebeden Midlum 
Deze maand vinden de volgende avondgebeden in de Veertigdagentijd plaats in de Nicolaaskerk te Midlum. Per avond zingen we 
drie liederen, horen we naar een Bijbelgedeelte en staat een afbeelding van het lijden van Christus centraal, aan de hand van een 
boekje van Willem de Vink. De aanvang is om 19.30 uur: 

Za 25 februari  met Teunard van der Linden  en pianist Eerde Kalsbeek 
Za  4 maart  met Cees Glashouwer   en pianist Eerde Kalsbeek 
Za 11 maart  met Harmen Bloemhof   en pianist Otto Roelofsen 
Za 18 maart met Teunard van der Linden  en pianist Otto Roelofsen 
Za 25 maart  met Dirk Kamminga   en pianist Otto Roelofsen 
Za   1 april  met Jan van Twist   en pianist Tjipke Bloemhof 

 
Agenda in de komende week:  
 
Maandag 27 februari, 16.30 uur, vervolg belijdeniscatechese 
 
Consistorie vergadering :  
Donderdag 2 maart komt het consistorie weer bij elkaar in de Hoeksteen om 13.00 uur. We bespreken dan sectie 4 waarvoor de 
pastorale bezoekers van sectie 4 ook zijn uitgenodigd. 
 
Vrijdag 3 maart organiseert de Kidzclub een BINGO.  
Je bent van harte welkom met je vrienden en vriendinnen om 19.00 uur in de Hoeksteen.  
Zien we je dan?  Groetjes Marije en Mirjam  

 
 
Vesper Wereldgebedsdag 
Op vrijdag 3 maart is het wereldwijd gebedsdag. Wij sluiten hier graag ook in Harlingen bij aan.  
Deze avond is er in de Doopsgezinde ‘Vermaning’ een vesperviering, georganiseerd door de Werkgemeenschap 
van Kerken. De aanvang is om 19.00 uur.  Het thema is 'Verbinding'.  
Voorgangers zijn ds. mw. Wiske Beuker en ds. Ulbe Tjallingii.  
 

Na afloop is er koffiedrinken en een gezamenlijk leermoment o.l.v. ds. Teunard van der Linden, vanaf ca. 19.45 uur. Hij zal aan de 
hand van een presentatie vertellen over 'Verbinding' in de rijke kerkgeschiedenis van Harlingen.  
De gezamenlijke afsluiting is om 21.00 uur. U kunt beide onderdelen van de avond ook los bijwonen. 
 

Ter bemoediging voor ons allen:       en God is getrouw, 
….. want Hij zal met de verzoeking 

              ook voor uitkomst zorgen, 
 zodat gij ertegen bestand zijt.     (1 Korinthe 10 : 13) 


