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Corona crisis  nr. 12  /   zondag 31 mei 2020            

Overdenking van deze zondag: 

Onbezorgd 

Wie de documentaire over het Wad gezien heeft, of van tijd tot tijd naar de vogels op het Wad kijkt, kent de vrolijk stemmende balts 

van de schoolekster. Zwart-wit-oranje bewegen de mannetjes zich keurig in het gelid van links naar rechts en van rechts naar links, de 

snavel naar beneden. Het vrouwtje kijkt toe en kiest de beste danser uit. Adembenemend. Wie dit tafereel aanschouwt, vergeet al het 

andere.  

Wij leven in tijden van bezorgdheid. Wie het nieuws over het coronavirus volgt, kan op het ogenblik misschien iets ontspannen. Voor 

onbezorgdheid is het veel te vroeg. In allerlei sectoren van de samenleving moeten nog tal van beschermende maatregelen worden 

doorgevoerd, waaronder in de kerk. Dat dit alles zich in het voorjaar en zelfs hoge voorjaar voordoet, heeft iets zeer tegenstrijdigs. De 

bomen hebben zich weer in het blad gestoken, de bermen zijn zomers getooid en op de akkers en de velden broeden de weidevogels 

hun legsels uit. In de Bergrede geeft Jezus zijn leerlingen de duidelijke opdracht en instructie, om niet bezorgd te zijn over hun leven, 

maar de vogels aan de hemel te aanschouwen, die zaaien, noch maaien, noch bijeenbrengen in schuren.  

Kun je deze onbezorgdheid bewaren in een tijd waarin een wereldwijde crisis een aanval doet op ons collectieve vertrouwen en gaten 

slaat in ons sociale en economische leven? Is onbezorgd zijn hetzelfde als ‘je kop in het zand steken’ en ‘buiten de realiteit staan’? Het 

ligt er maar aan, welke realiteit bedoeld wordt. Jezus geeft zijn opdracht met het oog op het Koninkrijk Gods. Als dat van betekenis is, 

als dat zich breed maakt onder mensen, merken wij dan niet de zorgzaamheid van de goede God op, waarvan de natuur in het 

algemeen en de vogels in het bijzonder van getuigen? Mogen en kunnen we onbezorgd zijn – kinderen van de Allerhoogste? Van de 

Vader in de hemel? Er staat bij: over uw leven. Wees dan niet bezorgd over uw leven. Misschien helpt deze toevoeging ons helder 

onderscheiden. Je moet zorgen voor de dag van morgen en de huidige dag. Het komt ons niet aanwaaien. Bezorgd zijn over je leven – 

er écht over het inzetten of je de eindstreep wel haalt of de test wel zult doorstaan, is wat anders. Deze existentiële twijfel kent het 

geloof niet, al gaat de houding van Job, Jona en Prediker in deze richting. Geloven is vertrouwen. Geloven is vertrouwen houden óók 

in de diepte en door het dal heen. Geloof wordt gedragen door basaal vertrouwen. Dit geloof kan bergen verzetten. Dit geloof 

bevrijdend inwerken op ons klagende en zuchtende kleingeloof.  

De balts van de schoolekster bevat een niveau van onbezorgdheid, dat onze begrippen bijna te boven gaat. Zó opgaan in het moment 

en ook nog het heilige moment van de balts en de paarvorming met het oog op het doorgeven van het leven... Misschien moeten we 

dan juist de woorden van Jezus in herinnering roepen. Zijn vraag: gaan jullie die (de vogelen des hemels) niet verre te boven? Uw 

hemelse Vader weet… In dit weten van omhoog mogen wij onze onwetendheid opschalen tot vertrouwen. Vast vertrouwen. Hoe hoog 

de golven van de tijd ook gaan, hoe hoog de nood ook gaat, God is er, en Hij blijft, ook als het duister is om ons heen en in deze 

wereld. In de Nieuwe Willemshaven ligt een Yiereker visserskotter met de klinkende naam Sursum Corda: het hart omhoog! Het is 

eigenlijk een zinnetje uit de avondmaalsliturgie, maar ook in de breedte een sterke opdracht: om  het hart omhoog te heffen, al is het 

bezorgd, bedrukt, geschonden en kleingelovig. De vogels op het Wad zeggen het ons ook: het hoofd omhoog en het hart naar boven. 

Voed het oud vertrouwen weder (Psalm 25). Zo zullen wij de stormen van de tijd doorstaan. De dichter van Psalm 61:3 zegt: 

 

Laat mij als een kleine vogel / schuilen mogen 

waar Ge uw vleuglen om mij slaat. 

Want Gij weet wie ik mij wijdde,  

dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat! 

                  Ds Teunard van der Linden 

 

Het nieuwe Kerkblad dat deze week verschijnt, bevat ook een aantal Pinksterteksten, waaronder een 

Pinkstermeditatie. Zo hopen wij ‘het vuur brandende’ te houden in de omstandigheden van moment, met vanaf 1 

juli dan weer kerkdiensten tot 100 man! 
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Pinksterviering 

Deze zaterdag vindt in de Midlumerlaankerk een opname plaats van de Pinksterdienst 2020. Deze digitale opname kan 

via de website van de kerk vanaf zondagochtend bekeken worden.  

Voorganger is ds. Teunard van der Linden en medewerking wordt verleend door een aantal kinderen en hun ouders.  

U kunt deze dienst bekijken en beluisteren vanaf 09.30 uur via het nieuwsbericht op de website van pg Harlingen-Midlum 

(www.pg-harlingen.nl ) . Er komen 2 versies. Eén met beeld & geluid, de andere versie alleen met geluid. 

 

Helpt u/ help jij weer om mee deze zondagsbrief te verspreiden! 

Blijf aub alert op die gemeenteleden die geen computer of andere moderne apparatuur in hun bezit hebben. Wilt u de brieven ook bij 

hen in de bus blijven doen? In Almenum, Hubertus, de Spiker en Harlinga wordt deze brief iedere zaterdag rondgebracht. 

 

Bloemengroet:         

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

Dhr. Berry van Mierlo en naar de fam. Van Dokkum.  

 

Meeleven: 

Afgelopen woensdag is opgenomen in het MCL op afdeling P (Cardiologie) kamer 3,  dhr. Wietze Mollema, Nolenstraat 12. A.s. 

woensdag zal een hartoperatie plaatsvinden.  Wij wensen dhr. Mollema en zijn vrouw heel veel sterkte en Gods nabijheid. 

 

Zomerprogrammering radioprogramma Kruispunt (van Omroep RSH) 

Afgelopen jaren had het radioprogramma Kruispunt een zomerstop van drie maanden. Het team van Kruispunt heeft besloten om deze 

zomer in een aangepaste programmering in de zomermaanden door te gaan. 

In de maanden juni, juli en augustus is Kruispunt in de even weken live op de vrijdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur live en in de 

oneven weken is dan de herhaling te beluisteren tussen 19:00 uur en 20:00 uur. 

In juni, juli en augustus komt de herhaling op zondag helaas te vervallen om technische reden. 

Wel is het mogelijk om uitzendingen van Kruispunt terug te beluisteren via: https://omroeprsh.nl/rsh-kruispunt/  

En het volledige uitzendschema van Kruispunt is te vinden op:  https://omroeprsh.nl/kruispunt/ 

Ook in de zomermaanden zal worden geprobeerd om bijdrages van de pastores in de uitzending te hebben. Omroep RSH kan u in en 

rond Harlingen beluisteren via de ether op 106.2 fm of via de kabel op 104.1 fm en wereldwijd via www.omroeprsh.nl  

Hartelijke groeten, Noah Miedema, Bertus Nijendijk, Neeltje Hiemstra en Chris Wijbenga 

 

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 9.20 uur weer een Kapeldienst op NPO2 uitgezonden. Met wisselende 

voorgangers. 

- Omrop Fryslân heeft besloten dat de kerkdiensten in de Martinikerk ook in juni uitgezonden zullen worden. De dienst begint 

om 10.00 uur en op 1e Pinksterdag zal ds. Sietse Ypma uit Franeker voorgaan. 

- 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. Naast meditatieve muziek op de achtergrond zal er, onder voorbehoud, weer een muzikaal intermezzo zijn. Wel 

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

 
Ter bemoediging voor ons allen: 

U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. (1 Petrus 5:7, uit de NBV)  

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:7, uit de NBG 51) 

 
 
 
 
 



  
 

 

  
 

 

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 

 

Het blijft nog onzeker wanneer we weer bij elkaar kunnen komen tijdens de eredienst en zolang we geen collecte kunnen houden 
vragen wij uw bijdrage langs deze weg. Op bank rek. nr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse 
Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. Schaalcollecte 

@@  Er zijn ook gemeenteleden die een collectebijdrage overmaken op de rekening van kerkbalans. Bij automatische incasso 
 wijzigt het bedrag niet dat betekent dat er geen 'extra' bedrag wordt afgeschreven. Wij vragen u daarom wilt u onze gemeente 
 ondersteunen door een bijdrage aan de schaalcollecte over te maken, dan aub alleen gebruik te maken van bovenstaand 
 rekeningnummer of de Qr-code. (zie in de laatste Getijdenstroom) Alvast dank! 

 


