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Corona crisis  nr. 4 /   zondag 5 april 2020            

Beste broeders en zusters, 

Wij gaan de vierde week in van een onwerkelijke tijd, waarin wereldwijd grote zorg bestaat over de pandemie van het coronavirus. Op 
sommige plaatsen en in sommige landen zijn de aantallen en omstandigheden erbarmelijk. Wij houden ons hart vast, waar dit toe leidt 
en zullen er rekening mee moeten houden dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. Intussen speelt een groot deel van ons leven zich 
thuis af. Zijn veel winkels, de scholen en de kerken gesloten. Dat grijpt diep in. We richten ons nu op wat haalbaar en verstandig is. We 
houden het uit. Met elkaar. En houden de moed erin. 

 

Romeinen 8     
 31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 
gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (…)  35Wat zal ons scheiden van de 
liefde van  Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om u worden 
wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’  
37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen 
noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 

Meditatie 

In onvaste tijden komt de zekerheid van het geloof boven: de kern van het Evangelie, dat God mij (ons) herbergt, om Christus wil, in 
leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. In de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8: ik ben er zeker van, dat niets noch 
niemand mij ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God, in Jezus Christus onze Heer. Geen ziekte en geen dood. Machten noch 
krachten. Geen corona en geen pandemie, mogen wij aanvullen. Bij deze kerntekst komt het woord herbergen in mij op. Dat is Gods 
werk volgens Paulus. In onherbergzame tijden en in een onherbergzame wereld, waarin wij dachten ziekte en dood veilig aan de rand 
van ons samenleven te hebben geschoven, is Hij het die mij herbergt, zoals ik ben, naar lichaam en ziel, dat wil zeggen geheel en al. 
Het is een groot goed, uit deze zekerheid te mogen leven. Herbergen is ook de opdracht die wij in deze tijd ontvangen: om naar elkaar 
om te zien en elkaar te steunen, te helpen en te herbergen. Soms maar met een klein gebaar. Een kaart of een berichtje ter bemoediging. 
De boodschappen voor de buurvrouw die het huis niet uit durft. De paasgroeten met een kaart en een kleine attentie, die gewoon uitgaan. 
Alles wat menselijk is, willen wij hoeden, dienend en helpend, naar de mogelijkheden die ons gebleven zijn.  
Waar de pandemie in sommige plaatsen in met name Italië en Spanje, maar ook in Brabant apocalyptische vormen aangenomen heeft, 
en het vege lijf nauwelijks nog te redden valt, is de uitbraak in Friesland godzijdank tot nog toe beperkt gebleven. Toch geldt de opdracht 
om onszelf te (be)hoeden en elkaar te herbergen hier niet minder. Door deze crisis heen ontstaat een nieuwe samenleving, zegt ook 
een aantal psychologen, waarin het wij allen sterker zal zijn dat het ik alleen. Deze tijd is in ieder geval ook een oefening in sociaal 
gedrag en solidariteit. En een oefening in geloof en vertrouwen. De liefde tot God en de liefde tot elkaar, we wisten het eigenlijk al, zijn 
de draagbalken waar alles op rust.  
 
God zij geprezen met ontzag.       gebed 
Hij draagt ons leven dag aan dag.       Heer, U loven en danken wij. 
Zijn naam is onze vrede.        U bent het die ons redt en herbergt 
Hij is het die ons heeft gered,      in een onherbergzame wereld  
die ons in ruimte heeft gezet       en onwerkelijke tijden 
en leidt met vaste schreden.       waarin het gewone leven 
Hij die het licht roept in de nacht,       verstoord en stilgelegd werd 
Hij heeft ons heil teweeggebracht,       door krachten en machten die ons bedreigen. 
dat wordt ons niet ontnomen.       Wij bidden: laat ons juist nu geloven in U 
Hij droeg ons door de diepte heen,       en omzien naar elkaar 
de Here HERE doet alleen       naar het voorbeeld en de liefde van Hem, 
ons aan de dood ontkomen. Ps.68:7     uit wie, door wie, en tot wie alle dingen zijn.  
         Amen 
    Met een bemoedigende groet, ds. Teunard van der Linden 

Bloemengroet:         

Ook dit weekend is er een bloemengroet en deze zijn als een groet en ter bemoediging gegaan naar: 

mevr. J. Hoxe-Hoeve (zij is weer thuis na revalidatie) en naar mevr. J. van Stee-de Koeijer. 

In maart is haar man overleden en afgelopen week is haar broer, wonende in Zeeland, aan corona overleden.  
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Vespers in de Stille Week 

Deze week worden er vier vespers uitgezonden in een gezamenlijk initiatief van CGKV De Haven en onze PG Harlingen-Midlum. 

Hierin zullen ds H.H. Meerveld en ds .T.G. van der Linden voorgaan. De uitzendingen zijn te volgen op / later te beluisteren via 

de website van De Haven. 

Ook de komende woensdagen van 19.00 – 19.15 uur zullen alle klokken weer in en boven Harlingen zijn te horen. Ook op Paas 

morgen, zondag 12 april,  zullen de kerkklokken luiden van 09.00 – 09.15 uur in verbondenheid met heel Nederland.  

 

In de gevangenissen worden nu ook geen diensten gehouden, maar via de PKN worden er wel kaarten aan gevangenen ter 

bemoediging uitgedeeld. De kaarten graag voor 24 april  versturen in de bijgevoegde envelop.    

De kaarten voor de Paasgroetenactie kunnen dit jaar niet in de kerk worden uitgedeeld. De leden van de ZWO-commissie brengen deze 

kaarten zoveel mogelijk bij gemeenteleden in de brievenbus. 

 
Kerk = samen delen 
Nu de kerkdiensten de komende tijd vervallen en er geen collecten worden gehouden, zijn en blijven giften voor de diaconie van harte 
welkom op het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen – Midlum NL 79 RABO 0325 5603 15 
 

@@@@@  Nu er op dit ogenblik geen kerkdiensten zijn blijven giften /collectebijdragen van harte welkom. U kunt het overmaken op het 

rekeningnummer van College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Harlingen-Midlum Nl 94 RABO 0373735677 o.v.v. 

schaalcollecte. Volgende week kan het ook via het scannen van een Qr-code. Daarover volgende week meer info!  

 
Jongeren doorleven het paasverhaal – 5 april 2020 

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong 
Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland 
deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd.  
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd  en Getijdenstroom 04 >  blz 16) 
 
Heilig Avondmaalscollecte - Witte Donderdag 9 april 2020  - Opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nu de Avondmaalsviering komende donderdag niet doorgaat, vragen wij toch uw aandacht voor de opvang van gestrande vluchtelingen. 
God, angst en ontreddering verbijsteren ons, schrijft scriba René de Reuver op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. 
“Duizenden vluchtelingen zijn opnieuw speelbal van machtspolitiek.” Wat kunnen kerken doen voor de vluchtelingen aan de Griekse 
grenzen? Is een vraag die ons veel wordt gesteld.  
Ook U kunt dit werk steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, 
o.v.v. 'Vluchtelingen Lesbos' of doneer online.  Meer informatie in Getijdenstroom 04 blz. 17 

 

Hieronder een aantal diensten die u of via de T.V. of via de Radio kunt meemaken of beluisteren: 

– Kapeldienst op NPO2:  A.s. zondag wordt om 9.15 uur weer een Kapeldienst op NPO2 uitgezonden. Voorganger ds. Rene 

 de Reuver, scriba Generale Synode. 

– Kerkdienst op Omrop Fryslân: Zolang de kerkdiensten geen doorgang kunnen vinden, wordt er de komende zondagen ‘s 

 morgens om 10.00 uur een dienst uitgezonden op Omrop Fryslân. Deze dienst komt live vanuit de Martinikerk. 

 Voorganger deze zondag:  

– Stilte Moment: A.s. donderdagavond is de Grote Kerk open van 19.00 – 20.00 uur. U bent van harte welkom tijdens dit stilte 

 moment. Wel rekenen we er op dat u zich aan de bekende voorwaarden zult houden, zoals een gepaste afstand onderling. 

– Elke vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur is de uitzending Kruispunt op RSH (ether 106.2 fm of via de kabel: 104.1 fm).  

 Bij toerbeurt zullen de predikanten van de harlinger kerken hieraan meewerken. A.s. vrijdag is dat ds. Teunard v.d.Linden. 

– Onze kerken hebben een hulpwebsite aangemaakt: www.nietalleen.nl. Hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te 

 geven in eigen omgeving en hier kunnen ook mensen, dichtbij huis om hulp vragen. Van harte aanbevolen! 

 
Helpt u/ help jij mee deze zondagsbrief te verspreiden !! 
Denkt u ook nu aan die gemeenteleden die geen e-mail hebben? Wilt u de brieven aub ook bij hen in de bus doen? 
Bij onze gemeenteleden in Almenum, Hubertus, de Spiker en Harlinga wordt deze brief vanmiddag (zaterdag) rondgebracht. 
 


