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                  Zondag 25 april 2021 
 
Bij deze dienst 
Vandaag luisteren we weer een keer naar het O.T., een episode uit de verhalen over de profeet Elia, 
naar aanleiding van de schriftlezing uit I Koningen 19. In een wereld die uitziet naar de uitstorting van 
de Pinkstergeest, zien we aan het voorbeeld van Elia dat zelfs profeten niets menselijks vreemd is. En 
dat Gods verschijning zich manifesteert in zachte krachten. De dienst begint een eindigt met een 
Psalm. Psalmen helpen ons het leven door als liederen van vertrouwen, dat Gods goedheid niet van 
ons zal wijken, maar bestaat in eeuwigheid (Psalm 136). Een goede dienst gewenst!  
 
Zondag 25 april 2021 –/ 09.30 uur Grote Kerk Deze dienst is live te volgen via de live stream  
www.pg-harlingen.nl  en is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden 
Voorganger:   ds. Teunard van der Linden 
Ouderling:   Lies Hager van der Zee ; Lector :   Frank Belt ; Organist : Eeuwe Zijlstra 
Voorzanger :   Gina Meijer ;   
Schriftlezingen :  1 Koningen 19 : 1 - 18   (in 2x) 
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.  

 

De collecte voor de diaconie is bestemd voor Kerk in Actie:  
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In 
asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven (dan worden ze zgn Statushouders).  
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en 
fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken 
hun veerkracht en zelfvertrouwen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 
workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. 
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekeningnummer: Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen 
NL79RABO0325560315 o.v.v. Nederland diaconaat kinderen 
 
Bloemengroet:  
De bloemen uit de dienst van 25 april gaan als een groet en ter bemoediging naar 
de fam. W. Grobbe, en naar mw. I. van der Kam. 
 
Overleden 
Op dinsdag 20 april is overleden dhr. Johan Wiebe Loen, op de leeftijd van 78 jaar. Dhr. Loen woonde sinds januari 2019 in  
De Batting. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen en naaste familie. De afscheidsdienst vond plaats afgelopen zaterdag 24 april in 
Andringastate. We gedenken hem in de dienst van 25 april.  
 
Meeleven 
–  Mw. Truus de Boer – Zuidam vervolgt haar chemokuren; eind april is meer duidelijk over de uitwerking ervan. 
– Mw. Mulder-Roode is geopereerd aan een beenbreuk en inmiddels weer thuis. 
– Dhr. Hendrik Hiemstra herstelt thuis van zijn operatie en wacht verder onderzoek. 
– Dhr. Cornelis van der Poel verbleef van 11-13 april in het ziekenhuis, vanwege benauwdheidsklachten, hij is nu weer thuis.  
 
Wij wensen genoemde - en niet genoemde zieken en allen die hiervoor zorg dragen herstel en kracht. 
 
 
 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie voor deze zondag: ‘Looft de HEER, want Hij is goed’ Psalm   136:1 
 
In Psalm 136 klinkt 26 x hetzelfde refrein: want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.  
Deze woorden vormen het tweede gedeelte van elk vers, waarin Gods genadebewijzen bezongen worden in de schepping en de 
geschiedenis.  
Het refrein is ongetwijfeld een overblijfsel uit de tijd dat deze en andere Psalmen in de tempel (en later synagogen) werden 
gezongen, door een priesterkoor, zangersgilde of de verzamelde gemeente. Geloven, bidden en zingen: de Psalm nodigt ons in te 
stemmen met een koor aan stemmen, dat telkens herhaalt: Loof de HEER, want Hij is goed.   

Gods goedheid is al reden genoeg om te zingen. Maar ook de schepping en Israëls geschiedenis 
getuigen daarvan. ‘God gunde ons het plezier om er ook te zijn’ (A.A. Van Ruler). En op beslissende 
momenten leidde de Hij zijn volk naar een betere toekomst, naar een land van melk en honing. 
Nu het zingen in de kerk gereduceerd is tot één stem en de cantorij en koormuziek wachten op 
betere tijden, wordt het zingen in de kerk en in de diensten node gemist. Normaliter zingen wij ons 
Gods aanwezigheid te binnen, zoals in de Psalm gebeurt.  
De omstandigheden van nu doen niets af aan Gods goedheid. Geloven is amen zeggen, instemmen 
en meezingen met de lofzang op zijn Naam. De Psalmen zeggen het ons voor en vormen een 

onuitputtelijke bron van inspiratie, om het vol te houden en Gods lof te blijven zingen, ook in de nacht.  
Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Deze woorden klinken vanmorgen op ingetogen wijze aan het eind van de dienst, 
de vierde Paaszondag op rij alweer. Willem Barnard dicht : 
 

De aarde is vervuld  Gods goedheid is te groot   Zij daalt als vruchtbaar zaad 
van goedertierenheid,  voor het geluk alleen,   tot in de groeve af 
van goddelijk geduld  zij gaat in alle nood   omdat zij niet verlaat 
en goddelijk beleid.  door heel het leven heen.   wie toeven in het graf. 

 
        Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
Mededelingen : 
– Het lijkt met de kerkdiensten de kant op te gaan van verruiming van mogelijkheden. Op het moment van schrijven van deze 

zondagsbrief hebben we nog geen bericht van de PKN noch van de Classis mogen ontvangen. Dit willen we uiteraard 
eerst even afwachten voor de kerkenraad een besluit gaat nemen hoe wij als P.G. Harlingen-Midlum verder kunnen gaan 
en dan uiteraard m.i.v. welke zondag we weer max 30 gemeenteleden bij de diensten kunnen verwelkomen. Mocht de 
kerkenraad daar in de komende week/weken een uitspraak over doen dan wordt dit z.s.m. aan u bekend gemaakt. 
Uiteraard zal dan de aanmeldingsprocedure weer van stal worden gehaald. Deze staat (nog) iedere maand in 
Getijdenstroom vermeld.  Wordt vervolgd…….. 

– Ook binnen het pastorale werk aan huis komt iets verruiming maar we blijven zeker voorzichtig. Wilt u graag dat één van 
de beide predikanten bij u op bezoek komt, dan kunt u ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 
of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Ds Tjallingii bezoekt in Almenum en de Spiker.  
Beide predikanten zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand). 

– GereformeerdeKerken.info: er zijn nu drie delen van een historisch overzicht betreffende De Gereformeerde Kerk / de 
Midlumerlaankerk te Harlingen. 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/  
 
Kerkdienst volgende week: 
Zondag 2 mei 09.30 uur Grote Kerk – voorganger dhr. H. Giliam, Pingjum. Via live stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling van dienst: Harmen Bloemhof, lector Carla Ozinga, organist Bauke van der Meer, voorzanger Harmen Bloemhof 

 
Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, 
ons wekt en koestert met zijn stralen, - 
wek Gij God, zo ook mij !     

   
Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, - 
laat mij uw trouw ook nu weer dagen ! 

 
Schep doorgang aan wat zorgen baart, wat angst aanjaagt,  
en zet mij recht weer op mijn voeten: 
niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, 
maar opgericht, met opgeheven hoofd 
tot U, mijn Zon, mijn dag, mijn licht !          

Sytze de Vries nw. Liedboek blz 535  
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