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                  Zondag 16 mei 2021 
Bij deze dienst 
Vandaag zondag 16 mei, Wezenzondag, gaat voor gastpredikant ds. Rene Coster uit Witharen.  
De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk.  
Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl   
Ouderling van dienst:  Doede Onnes ; Lector :   Jan de Jong ; Organist :  Eeuwe Zijlstra 
Voorzanger :   Ymieke Miedema             
Coördinatoren:   Evelien de Boer en Ele Henk Wouda 
Schriftlezing :  Filipenzen 3 : 3 – 11 
Collecte:   Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder) 
Koster:    Kees van den Nieuwenhuizen  
 
Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de torenuitgang. Daar kunt u uw giften op de daarvoor 
bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal 
overmaken 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 deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
Ype en Alie van der Veen, (beide zijn herstellende van corona) en naar dhr. W. Woudstra (ter bemoediging na het overlijden van 
zijn schoondochter) 
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen.  
Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Mededeling(en) namens de kerkenraad: 
De kerkdiensten mogen weer met max 30 gemeenteleden, exclusief de medewerkers . 
Wilt u bij één of meerdere diensten aanwezig zijn in de Grote Kerk? U kunt zich voor de zondagsdiensten aanmelden bij de scriba: 
heel graag via mailadres: avdkzegel@ziggo.nl (dit staat n.l. niet correct in Getijdenstroom) of telefonisch 0517 851995.   
Aub uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. 
 
Er zijn geen bezwaren ingediend om dhr. Arno Broek te bevestigen als ouderling Kerkrentmeester. 
De bevestiging zal plaats vinden op zondag 23 mei – 1e Pinksterdag. Deze dienst is met max 30 personen 
In deze dienst nemen we afscheid van Jellie Keulen.  
Voorganger ds. Teunard van der Linden 
Ouderling van dienst Jan van der Tuin, lector: Syds Keuning en organist Eeuwe Zijlstra   
voorzangers zijn:  Berber Twijnstra, Jet Twijnstra, Ids Albertsma en Harmen Bloemhof.  
m.m.v. hobo: Tamar Miedema, dwarsfluit : Ymieke Miedema en op de vleugel Trudy Baard. 
 
Bezoekwerk: 
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). 
Geeft u wel door als er een ziekenhuisopname is? De ziekenhuizen mogen n.l. niet doorgeven dat u / jij bent opgenomen. 
 
 
Denk nooit: God is alleen bij ’t grote werk te vinden. 
Hij ziet echt elk probleem van Zijn zo teer beminden. 
Hij volgt je overal, zelfs op de kleinste wegen 
En als je met Hem leeft, schenkt Hij zijn vaderzegen. 
 
 
Voor u/jullie allen een goed weekend en een gezegende dienst, in de kerk of thuis voor de buis.  
       Hartelijke groet van uw scriba, avdk-z 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie ‘Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, de HEER neemt mij aan’ Psalm 27:10 

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt wel aangeduid als ‘Weeszondag’, doelend op de discipelen, van wie Jezus is 
heengegaan, maar die de Geest nog niet ontvangen hebben. Je zou het een ‘tussenzondag’ kunnen noemen, de zevende van 
Pasen. De kleur is nog wit, maar de toon meer ingetogen, biddend en (ver)wachtend.  
In het gebed voor de zondag in het Dienstboek klinken de woorden: ‘Heer, laat ons niet als wezen achter, maar zend ons de Geest 
der waarheid, door uw Zoon beloofd.’ Intussen is het goed, héél Psalm 27 te lezen, een Psalm waarin dapperheid doorklinkt en 
voorop staat.  
De dapperheid waarmee de vele Harlinger wezen zich staande moesten zien te houden en hun weg in de stad moesten vinden 
tussen 1550 en 1950. Altijd waren daar de wezen, in het burgerweeshuis (de rijke) en stadsweeshuis (de arme). Verder gaan 
zonder vader of moeder, zonder hun aandacht, zorg en voorbeeld, vergt dapperheid en vertrouwen.  
Vertrouwen op God (vers 1: ‘De HEER is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?’) en een sterk en dapper hart (vers 14: 
‘Wacht op de HEER en wees sterk’).  
De wezen kregen godsdienstonderricht en een mooi cadeau bij hun belijdenis. De predikanten gaven hun catechisatie, zondags na 
de middagdienst. Door de week moesten de kinderen flink werken, met name de arme. Het waren andere tijden. Het grote aantal 
weeskinderen hield verband met de gevaren en oorlogen op zee en de vele ziektes die rondwaarden.  
Landen als India, Bangladesh, Rwanda en Malawi kennen nog altijd talloze weeskinderen, die dapper hun weg zoeken naar een 
autonoom bestaan. Laten we daarom niet te snel zaken geestelijk duiden en aan de nood van velen, ook volwassenen die 
worstelen met het verlies van hun ouders, voorbij gaan.  
Psalm 27 leert ons diaconaal en pastoraal denken. Velen hadden hun ouders langer bij zich gehad. We begrijpen daarom wel de 
felheid en dapperheid aan het slot van Psalm 27. Van het wachten op betere tijden, jezelf moed inspreken en het ‘wachten op de 
Heer’. De dichter van de Psalm bezweert zijn angst en vindt vertrouwen in zijn gebed tot God, die is, die was en die komen zal.  
Zo baden ook de leerlingen met de vrouwen eendrachtig, wachtend op de Geest (Luk. 24) en mogen wij vertrouwen winnen en 
vertrouwen oefenen, wachtend op de Geest.  
De NBV voegt treffend het woord ‘liefdevol’ toe: ‘Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.’  
De kracht van de liefde en van de Geest der liefde schenkt ons de dapperheid die wij nodig hebben, ook dezer dagen.  
Jan Willem Schulte Nordholt dichtte de woorden (Lied 663): 
 
1. Al heeft Hij ons verlaten,   2. Al is Hij opgenomen,  
Hij laat ons nooit alleen.    houd in herinnering, 
Wat wij in Hem bezaten    dat Hij terug zal komen, 
is altijd om ons heen    zoals Hij van ons ging. 
als zonlicht om de bloemen   Wij leven van vertrouwen, 
een moeder om haar kind.    dat wij zijn majesteit 
Teveel om op te noemen    van oog tot oog aanschouwen 
zijn wij door Hem bemind.    In alle eeuwigheid. 
 
Ik hoop op ‘Weeszondag’ zelf de dienst in Lemmer te leiden. Graag allen een goede dienst geweest, thuis en in de kerk met 
gastvoorganger ds Rene Coster uit Witharen.  
                                                                                                            Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
 
Een woord voor onderweg: 
‘God sterft niet als wij ophouden in God te geloven, 
maar wij houden op te leven 
als we niet meer verlicht worden 
door die dagelijkse, wonderlijke ervaring van de levensbron, 
die alle begrip te boven gaat.’ 
   Dag Hammerskjöld (1901-1965) 
  

Voedselbank 
Ieder jaar in februari organiseren wij als diaconie een inzameling van producten voor de voedselbank. In verband met Corona 
hebben we dit uitgesteld, maar omdat we op korte termijn niet de mogelijkheid zien om de inzameling op te pakken, willen wij een 
ieder die de voedselbank een warm hart toe dient, vragen om een financiële bijdrage. Met uw bijdrage kunnen wij de producten voor 
de voedselbank aanschaffen. We hebben reeds een verlanglijstje ontvangen van producten die de voedselbank nodig heeft voor 
hun voorraad. U kunt de voedselbank steunen door uw gift over te maken op rekeningnummer: 
NL79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen o.v.v. Voedselbank. Hartelijk dank! 
 
 


