Wekelijkse Zondagsbrief

Zondag 11 april 2021

Bij deze dienst
Vanmorgen is er een Friese dienst, waarin dominee Ulbe Tjallingii voorgaat. Het is de tijd na Pasen. Psalm 118 klinkt en de lezing
uit het Evangelie van Johannes brengt ons bij het wonderlijke paasverhaal van ‘de ongelovige Thomas’, die door Jezus over de
streep getrokken wordt. Als het onmogelijke in onze ogen bij God mogelijk blijkt, mogen wij in geloof aanschouwen en met
verwondering leven. Nu de Paastijd is aangebroken, klinkt het Halleluja weer: loven wij dan God! Allen een goede dienst gewenst, al
is die voor de meesten van ons nog in de huiskamer.
Zondag 11 april / Beloken Pasen / 09.30 uur Grote Kerk – een Fryske Tsjinst en deze is live te volgen via de live stream
www.pg-harlingen.nl De dienst is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden
Voorganger:
ds. Ulbe Tjallingii , Oosterbierum
Ouderling van dienst:
Annie van der Kooi-Zegel ; Lector : Aagje Wouda-Drijfhout ; Organist : Bauke van der Meer
Voorzanger :
Ymieke Miedema ; Vleugel : Trudy Baard
Schriftlezing :
Psalm 9 / Johannes 20 : 24-31
Collecte:
Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster:
Kees van den Nieuwenhuizen
De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.
Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.
Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum onder v.v. schaalcollecte.
en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum
Bloemengroet:
De bloemen uit de dienst van 11 april gaan als een groet en ter bemoediging naar dhr. Hendrik Hiemstra,
en naar mw. Atsje de Boer-Bekkema.
Meeleven:
Dhr. Hendrik Hiemstra mocht afgelopen week weer thuiskomen na een operatie in het MCL.
Overlijdensbericht:
Afgelopen woensdag 7 april is in Nij Bettanië in Tzummarum overleden dhr. Jan Bakker, in de leeftijd van 90 jaar. Hij was al geruime
tijd van huis, beurtelings verblijvend in het MCL en Bornea Herne. Het afscheid is a.s. dinsdag in besloten kring. Wij leven mee met
zijn kinderen en de verdere familie. Later in deze dienst volgt het In Memoriam.
Zondag 18 april 09.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden. Via live stream www.pg-harlingen.nl
ouderling van dienst Aafke van der Zee, lector Wibbina Schaap, organist Otto Roelofsen, voorzanger Ids Albertsma
Dit heb Ik tot u gesproken
opdat gij in Mij vrede hebt.
In de wereld lijdt gij verdrukking,
maar houdt goede moed,
Ik heb de wereld overwonnen
Joh. 16: 33

Als een roos tussen de doornen
mag je in de wereld zijn
en je zult dan ondervinden
doornen doen je vaak zo’n pijn.
Toch heeft God je daar geplant
met Zijn liefdevolle hand
om te midden van het lijden
geur van Christus te verspreiden.
Als wij leven naar Zijn wil
maakt dát het verschil!

Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2–28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl
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Meditatie ‘De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden’ (Spreuken 18:14)
Het is goed van tijd tot tijd aandacht te wijden aan de wijsheidsliteratuur in de Bijbel. Daarin gaat het inderdaad om de kunst (en
genade) ‘staande te blijven’ en weerbaar te zijn, zoals in bovenstaand tekstvers.
Eerder in Spreuken horen we al dat een goed woord het hart verblijdt (12:25), een geduldig mens een held overtreft (16:32) en een
vrolijk hart genezing bevordert (17:22). Stuk voor stuk parels van teksten, helemaal in coronatijd. Geestkracht houdt een mens op
de been en is een grote gave, waarin je je ook kunt en moet oefenen. Niets is vanzelfsprekend.
Wat dit betreft kun je het bijbelboek Spreuken opvatten als een trainingsboek. Je kunt en mag kracht ontwikkelen, kennis verwerven
en vaardigheden leren. Psychologen helpen daar ook bij, maar de wachtrijen zijn lang en waarom zou niet ook zelf ‘sterke’ literatuur
lezen, het oordeel der wijzen zoeken en in de praktijk sterkte en kracht leren stellen tegenover zwakheid, angst en toegeeflijkheid?
De bijbelschrijver kent ook de andere kant van het spectrum. Bovenstaand tekstvers vervolgt met de woorden ‘maar een
neerslachtige geest, wie zal die opbeuren’. De kracht van depressieve gevoelens is óók van alle tijden en doet een beroep op onze
geestkracht en weerbaarheid: het gezonde deel van ons denken en onze geest.
Komt daar dan geen genade aan te pas? Zeker wel. Het is Pasen geworden en Pinksteren ligt in het verschiet. Geestkracht doe je
op door je weerbaar te tonen en je door de moeiten van het leven heen te slaan, maar ook door je handen te vouwen en ogen te
sluiten, of liederen te zingen. Bidden om kracht ‘van omhoog’ is een uiting van geestkracht, het gebed een aanlegsteiger.
Spreuken zegt dan ook bij herhaling dat het vrezen van de HEER het begin van alle wijsheid is en ‘een weinig vreze van de HEER’
beter is dan een grote schat en onrust daarbij (15:16).
Het overwinnen van moeilijkheden is een mentale én geestelijke kwestie. Beide krachten beconcurreren elkaar niet, maar
versterken elkaar. Veerkracht tonen in het leven mag een blijk zijn van de kracht van Gods genade; genade deelachtig worden wie
zich (dan ook) veerkrachtig toont. In de paasverhalen en elders in de Bijbel staat niet voor niets honderden keren: vrees niet!
Laten wij dat ook in coronatijden niet doen en ons weerbaar opstellen in het licht en het spoor van de Opgestane Heer.
Nun danket alle Gott!
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Gemeenteleven tijdens de lockdown:
De kerkenraad heeft (op aangeven van het landelijk en provinciaal overleg) opnieuw moeten besluiten ook in de maand april alle
kerkdiensten online te houden en de activiteiten van het winterprogramma, zoals omschreven in het boekje ‘Kompas”, te schrappen.
Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of
ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).
Mocht er iets veranderen mbt de kerkdiensten, dan, brengen wij u uiteraard hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte, maar tot
zolang zijn alle kerkdiensten voorlopig alleen via de live stream te volgen.
GereformeerdeKerken.info: er zijn nu drie delen van een historisch overzicht betreffende De Gereformeerde Kerk te Harlingen.
Zie voor meer info Getijdenstroom nr. 04. De betreffende link staat ook op onze website www.pg-harlingen.nl
De directe link naar het verhaal is : https://gereformeerdekerken.info/2021/03/16/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-1/
Rectificatie bankrekeningnummer Paascollecte 2021
Tegelijk met de laatste Getijdenstroom (nr. 04) ontving u ook een brief mbt de Paascollecte 2021. Hierover werd ook aandacht
besteed in het kerkblad en wel op blz. 16 onder de kop College van Kerkrentmeesters en op de laatste pagina werd de brief nog
eens afgedrukt. Helaas staat hierin een verkeerd IBAN nummer.
Het correcte bankrekeningnummer voor deze Paascollecte is NL 72 RABO 0373 735685. Wilt u daarom aub dit rekeningnummer
gebruiken en niet het nummer dat op de laatste blz van Getijdenstroom 04 staat? Bij voorbaat hartelijk dank!!
Afscheid:
zondag 18 april neemt ds. Herbert Meerveld afscheid van de CGKV Harlingen. Deze dienst is te volgen via
www.cgkvharlingen.nl/live-uitzending. Wij willen ds. Meerveld en mw. Meerveld bedanken voor de prettige samenwerking in de
afgelopen jaren en wensen hen een goede tijd in hun nieuwe gemeente, onder Gods Zegen.
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