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     Zondag 5 februari 2023 
Bij deze dienst 
Vanmorgen vieren we in Almenum onze jaarlijkse ZWO-voorjaarszondag. De gezamenlijke aandacht in Friesland gaat momenteel 
uit naar het armste land van Europa: Moldavië, een van de buurlanden van Oekraine. We horen uit de Bergrede bij Mattheus over 
het licht der wereld en het zout der aarde, als gave (genade) en opdracht.  
 
Zondag 5-02-2023 9.30 uur -  Almenum – voorganger ds. T. G. van der Linden – ZWO voor Moldavië 
Liturgische kleur groen Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Aagje Wouda  / diakenen Aafke Hibma en Evelien de Boer  / organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Chris Wijbenga (ZWO)   / Schriftlezingen: Jesaja 43: 9-13 / 1 Kor. 2: 1-5  / Matth.5 : 13-16 
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: Fryslân foar Moldavië 
Zondag is de opbrengst van de collecte voor het werk van Kerk in Actie in Moldavië. Veel kinderen in Moldavië krijgen niet de zorg 
die ze nodig hebben. Via de kerken wordt gezorgd voor naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een maaltijd en zo nodig 
psychosociale hulp. U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken naar ZWO Protestantse Gemeente Harlingen  
NL33 RABO 0105 9321 91 o.v.v. Moldavië . Zo hopen we de kinderen in Moldavië een toekomst te geven.  
           De ZWO- commissie 
Mogen we even uw aandacht vragen voor het volgende? 
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 is het juiste bankrekening nummer:  NL 33 RABO 0105 9321 91. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
Fam. Pieksma, ( in dec is hun schoondochter overleden ) 
Mevr. G. Berga, ( het is een jaar geleden, dat haar partner dhr. Rinze Romar is overleden ) 
Als u als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven  
Mw. Tine Engelman is verhuisd naar de Westerpoort in Franeker; een hele stap van zelfstandig naar begeleid wonen.  
 
Overlijdensbericht: 
Donderdag 2 februari is in het Antonius ZKH in Sneek overleden ons gemeentelid mw. Aaltje Johanna Hartkamp - Ligthart, in de 
leeftijd van 86 jaar. 
Het afscheid is volgende week donderdag om 12.00 uur, waarschijnlijk vanuit kerkgebouw ‘de Haven’. 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel troost en sterkte in deze dagen van afscheid. 
Volgende week zondag zullen we mevr. Hartkamp-Ligthart gedenken. 
 
Kerkdiensten zondag 12 februari 2023 : 

- 9.30 uur in de grote zaal van Almenum. Voorganger: ds. T.G. van der Linden – ouderling: Annie van der Kooi –  
lector: Neeltje Hiemstra –  organist: Otto Roelofsen; 
 

- 19.30 uur – in de Grote Kerk – voorganger ds. R. Bergsma – 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 ‘Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aanschijn, Heer!’  Psalm 4:7 

De vraag van de psalmist is van alle tijden en klinkt zeker ook in deze tijd. Wie zal ons het goede doen zien?  
De olie- en gasconcerns met hun volstrekt buitenissige winsten zouden het kunnen doen, maar doen het niet. Het laat ons merken 
dat het kapitalistische systeem geen grenzen kent, rot is van binnen en de markt niet tot rechtvaardigheid leidt. We kijken misschien 
naar onze medemens. Naar elkaar. Laten wij elkaar het goede zien? Soms is dat zeker het geval, maar op andere momenten niet. 
Je kunt ook zo langs elkaar heen leven. De dichter van Psalm 4 kijkt omhoog en bidt om zegen. Om licht in de duisternis van Hem, 
die woont in het licht. Vertrouwen is er alleen, waar Hij zijn schreden zet en wij mogen volgen. Dat te ervaren en geloven is meer 
waard dan al het goud ter wereld.  
 
Laat als ik roep mij op U hopen, 
o God van mijn gerechtigheid. 
Geef mij uw antwoord, doe mij open, 
die mij, als ik ben ingesloten, 
ruim baan maakt en mij weer bevrijdt. 
 

Hoe lang zult gij mij blijven smaden, 
gij groten, door de schijn bekoord? 
Weet toch: de Here slaat mij gade. 
Weet dat ik leef van zijn genade. 
Hij is het die mijn roepen hoort. 
 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis. 
Alleen bij U ben ik geborgen. 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 

         Met een hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 

Agenda in de komende week:  
 
allereerst twee gewijzigde data: 
De gespreksgroep in Almenum is nu  komende donderdag 9 februari in plaats van 16 februari, aanvang 10.00 uur.  
Vanaf kwart voor tien staat de koffie klaar. Van harte welkom.  
De gesprekgroep Harlinga is verplaatst naar 15 februari in plaats van 8 februari. Aanvang 10.00 uur. De koffie staat vanaf 9.45 
uur voor u klaar. Wees van harte welkom, ook als u buiten Harlinga woont. 
 
Zondag 5 februari  19.00 uur  –  Catechesegroep 12-16 jarigen – de Hoeksteen 
Maandag 6 februari  10.00 uur  –  Bijbelgesprekskring – met het tweede gedeelte van deze jaargang.  

Aan de orde is opnieuw een verhaal dat betrekking heeft op het jaarthema ‘hoop’. -  In de Pastorie 
Dinsdag 7 februari  19.30 uur  –  Moderamenvergadering – de Hoeksteen (20.00 uur vertrouwenspersonen) 
Donderdag 9 februari  09.45 uur  –  Gesprekskring Almenum – Grote Zaal 
Zaterdag 11 februari  10.00 uur  –  Actie voedselbank – de Hoeksteen (tot 12.00 uur) 
Zondag 12 februari  09.30 uur  –  Jeugdkerk – de Hoeksteen 
 
Voedselbankactie 
Op zaterdag 11 februari a.s. houdt de Diaconie een inzamelingsactie voor producten voor de voedselbank.  
U kunt de producten tussen 10.00 en 12.00 uur afgeven in de Hoeksteen. De voedselbank heeft 
behoefte aan de volgende producten: 

 

➢  Zakjes mix voor nasi / macaroni  ➢ Pakjes zuurkool  ➢ Pasta / rijst 

➢ Groente in blik   ➢  Pakjes of 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.  
    

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 bij de uitgang van 
de zaal. Aanvang maaltijd: 17.30 uur met een inloop vanaf 17.15 uur. Plaats: in "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.  
(telefoon nrs. staan in Getijdenstroom nr. 2).  Met een hartelijke groet namens de commissie van Anneke Raven (06-57418483)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
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. 


