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     Zondag 12 maart 2023 
Bij deze dienst 
De dienst is gericht op de jeugd en mede voorbereid door de catechesegroep en de jeugdkerk,  ‘Levend water’ het thema, n.a.v. 
Jezus’ gesprek en ontmoeting met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4). Jezus doorbreek grenzen door een vrouw aan te spreken en 
nog wel uit Samaria. Zij put water voor hem uit de bron van Jacob en dan verdiept zich het gesprek. Het wordt tot een ontmoeting. 
De kinderen van de nevendienst hebben het verhaal ook. Zo hopen we op weer een mooie viering voor jong en oud, nog een keer 
in het gastvrije ‘Vooronder’ van Almenum, samen met wie via beeld en geluid meeleven met deze dienst.  
De gemeente wordt ook ingeschakeld om antwoorden te vinden op een aantal dringende vragen… 
 
Zondag 12 maart   Grote zaal in Almenum  - 9.30 uur – voorganger ds. Teunard van der Linden - jongerendienst 
Liturgische kleur paars Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst Toby Schouwstra  / diakenen  Mirjan de Boer en Evelien de Boer/ organist Trudy Baard 
Lector:   Aagje Wouda /  Schriftlezingen :   Jesaja 55 : 1-3a / Openbaringen 21 5-7 / Johannes 4 :5-15 
Kindernevendienst: Mirjam de Boer  /  Kinderoppas :  Boukje Bruinsma  
Kosters   Klaas en Lies Hager   /  beamer : EleHenk Wouda 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.  
 
De 1e collecte (de collectezak) deze morgen is voor gevangenen in Nederland. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd 
en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom 
reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in actie ondersteunt 
diverse initiatieven in Nederland, die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen. Steun het werk voor gevangenen en 
geef in de collecter, of maak uw bijdrage over op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. collecte 
Gevangenenzorg. 
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
fam. Breidenbach, Korvetpad 5 ( i.v.m. hun gezondheid ) en naar  
mevr. G. Scheepstra- Bloemsma, De Spiker  kamer 161 ( i.v.m. haar gezondheid ) 
Als u als gemeentelid, de bloemengroet wilt weg brengen, dan kunt u ze na de dienst ophalen uit de consistorie.  
 
Meeleven 
- Dhr. Rienk Swijtink (Willemskade 5A 8861 XB) verbleef in het MCL met een botbreuk en maakt het naar omstandigheden 

goed. Bij het schrijven van de zondagsbrief kwam het bericht dat Rienk weer naar huis mocht komen. We wensen Rienk en Ali 
veel sterkte en bidden om een goed herstel voor Rienk.  

- We leven ook mee met het echtpaar Breidenbach (Korvetpad 5 8862 ZH), bij de weg van ziekte op leeftijd. Gelukkig lukt alles 
nog thuis. Wij wensen hen beide heel veel sterkte en Gods nabijheid. 

- dit geldt ook voor Feike en Ans Sijbesma (Grundelhof 11 8862 PS) Ook voor hen bidden wij om kracht. 
- Mw. Tiny Tjallings, Saltryperlaan 4 (8861 VE) verbleef een paar weken terug ook in het ziekenhuis met een longembolie. Zij is 

intussen weer thuis en het gaat langzaamaan weer de goede kant op. Sterkte met het verdere herstel.  
- Ds. Teunard van der Linden (Marnehiem 42, 8862 RC) brak ongelukkigerwijs beide polsen bij huis. Gelukkig zijn er velen die 

helpen en kan het werk met een aantal aanpassingen doorgaan. 
- Bauke van der Ploeg, Korvetpad 23 (8862 zal a.s. dinsdag worden geopereerd. Wij wensen hem heel veel sterkte en hopen 

en bidden dat de operatie goed mag gaan.  
In de gemeente zijn meerdere gemeenteleden met gezondheidsproblemen, maar die niet bij name genoemd worden, of omdat ze 
dat niet willen of omdat we het niet weten. Wij denken ook aan hen in onze gedachten en gebeden en wensen u / jullie allen Gods 
nabijheid, moed en kracht, ook voor degenen die hen omringen en verzorgen.. ‘Wij prijzen de dag als de maat van ons leven! ‘ 
 
Laatste OPROEP om met elkaar de Grote Kerk te poetsen: 
We zitten midden in de veertigdagentijd en de dagen vliegen als een schaduw  heen. Pasen komt en dan komen we weer samen in 
de Grote Kerk. Voor Pasen moet de kerk weer schoongemaakt worden na 3 maanden niet gebruikt te zijn geweest. Wie wil ons 
daarbij helpen? Dinsdag 28 maart vanaf 09.00 uur zijn jullie van harte welkom. Koffie met wat lekkers erbij is aanwezig.  
Graag een mailtje, appje of telefoontje voor wie mee wil doen. j.puite@outlook.com  of 06 1550 7649 

Een vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters, Joop Puite 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie   ‘U bent een God die zich verborgen houdt’ (Jes. 45:15)  
In de negentiger jaren werd er veel over gediscussieerd: over het thema van de 'godsverduistering'. Een maatschappelijke 
discussie, waarin theologen met een bevindelijke inslag ook de woorden van Gods profeet terugzagen. De opbouw van het 
Hebreeuwse tekstvers verbiedt, bovenstaand tekstwoord als zelfstandige uitspraak te nemen. Het keervers dat er onlosmakelijk bij 
hoort, luidt: 'de God van Israël, die redding brengt.' Gods verborgenheid is met andere woorden geen aanduiding van zijn 
afwezigheid, maar van zijn aanwezigheid, al is die voor ons menselijk oog verborgen. De tekst wijst op de volheid van Gods wezen 
in Zijn verborgenheid, niet op de leegte van onze godservaring in onze verborgenheid. 'Uit uw verborgenheid voorbij aan onze 
grenzen, straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.' (Lied 500). Dat is Bijbelse taal en verwachting, licht van omhoog dat 
ook de weg van Jezus' lijden omstraalt. 
 

1. Uit uw verborgenheid 
voorbij aan onze grenzen, 
straalt lichte eeuwigheid 
als daglicht voor de mensen. 
Uw wijde hemel welft 
zich rond over de aarde. 
Gij zult op vaste grond 
ons voor het donker sparen. 

2. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij ons aangesproken, 
de weerstand van de nacht 
met heilig vuur gebroken. 
Gij brandt uw eigen naam 
voorgoed in onze dagen 
en schrijft in ons bestaan 
uw woord van welbehagen. 

 
Ds. Teunard van der Linden: 
Zoals we zondagmorgen 5 maart konden zien en horen, was onze predikant zaterdag 4/3 gevallen. Beide polsen gekneusd zo 
dacht hij. Met behulp van zijn vrouw Coby lukte het om zich aan te kleden om zondagmorgen ‘gewoon’ in de dienst voor te gaan. 
Toch maandagmorgen maar even naar de huisarts en er werden gelijk foto’s gemaakt. Beide polsen gebroken, wel een mooie breuk 
gelukkig, maar ze konden gelijk door naar de gipskamer. Rechter onderarm in het gips en de linker mocht in een brace, zodat er iets 
meer beweging in zit, maar wel met de waarschuwing het te beschouwen als gips. Maar het werk gaat door en juist in deze weken 
is het extra druk. Als kerkenraad kregen we donderdagmorgen een berichtje waarin ds. Teunard schrijft: 
 “ik richt mij even aan jullie adres met een teken van leven. Gelukkig kan ik mij redden in de ongewone omstandigheden van dit 
moment en helpt Coby met veel praktische zaken. Er is ook hulp van velen, met halen en brengen. En lopend lukt ook veel. Ik 
schrijf voor het Friesch Dagblad tot aan Pasen een wekelijkse column in kader van de komende Passion in Harlingen en a.s zondag 
een dienst, voorbereid met de jongeren. Hartelijke groet, Teunard “. 
 
Wij wensen Teunard en Coby beiden sterkte en voor Teunard een goed herstel. Ook voor jullie Gods nabijheid toe gebeden 
en de liefde van veel mensen om jullie heen. Met een warme groet namens ons allen. 
 
Avondgebeden Midlum ‘op weg naar Pasen’ 
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 11 maart  met Harmen Bloemhof en pianist Otto Roelofsen 
Tijdens het Passie Avondgebed op zaterdag 11 maart (vanavond) worden er T.V. opnames gemaakt voor het programma Petrus. 
Van te voren wordt er al gefilmd rondom de Nicolaaskerk te Midlum en na afloop zal Harmen Bloemhof worden geïnterviewd. Dit 
gebeuren is nog maar kort bekend, daardoor konden we nu niet eerder op de hoogte brengen, het is maar dat u het weet. Uiteraard 
bent u / ben jij van harte welkom bij de Passie Avondgebeden  
De andere avonden zijn op  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:  
Zaterdag 11 maart 19.30 uur Passie Avondgebeden   Nicolaaskerk Midlum 
Maandag 13 maart 14.00 uur Breicafé     de Hoeksteen 
Maandag 13 maart 16.30 uur:  belijdeniscatechese 
Dinsdag 14 maart   9.30 uur Open Koffie ochtend    bij Piet Rozenga, de Java 2 
Dinsdag 14 maart 10.15 uur:  pastoresconvent 
Dinsdag 14 maart 19.30 uur Kerkmuziek rond Pasen- ds. Tjallingii de Hoeksteen 
Woensdag 15 maart 19.30 uur  Jeugdwerkgroep 
Donderdag 16 maart  9.45 uur Gesprekskring o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii Grote zaal van Almenum 
Donderdag 16 maart 19.30 uur kerkenraad    de Hoeksteen 
 
Kerkdienst zondag 19 maart – 9.30 uur –  Grote zaal in Almenum – voorganger ds. Douwe Visser- Harlingen 
         ouderling Aafke van der Zee – lector Jet Twijnstra -  organist Cees Schout 


