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                  Zondag 30 mei 2021 
Bij deze dienst 
Het is vandaag de zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis. De kleur wit, een aantal liederen en de prachtige bloemschikking 
verwijzen hiernaar. Vanmorgen vieren wij het Heilig Avondmaal. De kerkruimte is anders dan anders, i.v.m. met de 
burgemeesterswissel en de coronabeperkingen. De mensen thuis wordt gevraagd, brood en wijn klaar te zetten, zodat een ieder de 
viering van Schrift en Tafel kan meebeleven. De kerkgangers die zich hebben aangemeld, blijven de hele dienst op hun plaats 
zitten. Brood en wijn worden tijdens de Tafelviering rondgedeeld door de voorganger en dienstdoende diaken. Wilt u zelf het brood 
van de schaal nemen? De wijn wordt uitgedeeld in kleine bekertjes.  
De schriftlezing is vandaag en de komende zondagen uit het Bijbelboek Handelingen; het prachtige boek, waarin we horen over de 
verspreiding van de Goede Boodschap onder de volken en de bijzondere rol daarin van de apostelen, diakenen en Paulus. 
Gelijkheid is een belangrijk goed, horen we vandaag in Handelingen 6. Niet alleen in de Grondwet, maar zeker ook in de kerk van 
de Heer. Verschillen worden overbrugd, waar zijn Geest allen bezielt en alles in goede banen leidt. Een goede dienst! 
 
Zondag 30 mei 2021  De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk.  
Liturgische kleur: wit Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl   
Voorganger:  Ds. Teunard van der Linden 
Ambtsdragers    ouderling: Jet Twijnstra; diaken: Tryntsje Bouma  
Organist :    Sjouke Bruining 
Lector :     Jaap van der Meulen, Schriftlezing : Handelingen 6 : 1-7 
Voorzangers:   Jan en Gina Meijer, Ad van der Kam en Jet Twijnstra       
Coördinatoren:   Aafke van der Zee en Harmen Bloemhof 
Collecte:   Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder) 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda 
Collecte : 
Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang.. 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 bankrekeningnummer NL94 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.  
 
Avondmaalscollecte is bestemd voor Samen in actie tegen corona.   
Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die gewoon op de grond blijven liggen… De 
acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate 
uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende hulporganisaties een 
landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties. 
Met de actie ‘Samen in actie tegen corona’ biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken 
dat mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. 
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie, om zo samen in actie te komen tegen 
corona. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!! Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk bij de 
uitgang. Of maak uw gift over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘SHO - Samen in actie tegen corona'. 
 
Bloemengroet 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar mevr.  Marja Dijkstra (zij is herstellende van een 
knieoperatie) en naar de fam. Doornbosch, ter bemoediging. 
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. 
 
Geboren : Ido en Grietje De Jong werden op 18 mei verblijd met de geboorte van hun zoon 
Marcus Pieter, het broertje van Eva.  
Zijn roepnaam is Marc. Wij feliciteren de ouders en zijn zusje Eva met de geboorte van hun zoon en 
broertje en wensen hen veel geluk en liefde! 
 
Geslaagd: 
Een felicitatie voor Tamar Miedema  is hier ook zeker op zijn plaats.  Afgelopen donderdag kreeg zij haar HOBO diploma uitgereikt, 
met prachtige cijfers, iets om trots op te zijn. Wij mochten op 1e Pinksterdag tijdens de dienst naar Tamar luisteren: in één woord 
prachtig!!  Wij hopen nog vaak van jou mooie spel te mogen genieten. Succes verder Tamar…. 
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Meeleven: 
Harlingen krijgt maandag een nieuwe burgemeester in de persoon van Ina Sjerps, nadat afgelopen week afscheid werd genomen 
van burgemeester Roel Sluijter, na 9 jaar. De wisseling van de wacht is in een feestelijk verlichte Grote Kerk, voor de gelegenheid 
ingericht als raadszaal en huiskamer. Het is er beter toeven dan in en rond het Entrepotgebouw, waar de kou afgelopen woensdag 
bij de afscheids- ‘walk by’ menigeen deed bibberen. De Werkgemeenschap van Kerken bereidt een welkomst- en introductiepro-
gramma voor, namens de ruim vierduizend ingeschreven leden van de gezamenlijke Harlinger kerken. Uiteraard in overleg met  
de nieuwe burgemeester, die wij graag van harte verwelkomen in onze mooie stad en fraaie kerken. Wordt vervolgd! 
 
Meditatie              ‘Kostbaarder dan vergankelijke goud’         I Petrus 1:7 
Met de fiets op weg naar de vaccinatiestraat in Franeker valt mijn oog op een tekst op een van de huizen langs de weg in het stille 
Herbaijum. Zonder strijd geen overwinning!!! – met drie uitroeptekens. Om welke strijd het gaat, horen we niet.  
De hele coronaworsteling, zou je kunnen invullen. En in het algemeen: alles wat je op de proef stelt, zoals de inbreuk van een stel 
hackers op mijn telefoon van de week. Zie alles dan maar weer goed te krijgen. Mijn fietstocht in de ochtend was te midden van de 
heen en weer pendelende scholieren tussen Harlingen en Franeker. Het is examentijd. Toetsen, opgaven – kennis en vaardigheden 
worden getoetst, opdat het ‘goud’ (mooi slagen) boven komt drijven.  
Dat zegt de eerste Petrusbrief over de echtheid van ons geloof. Dat dat op de proef gesteld wordt. Ons christelijk leven is één groot 
examen, zei de Deense filosoof Kierkegaard al in de 19e eeuw, tegenover de zelfvoldane kerk van zijn dagen. De echtheid van ons 
geloof wordt op de proef gesteld en moet zich bewijzen, elke dag weer!  
De goudprijs is inmiddels naar recordhoogten gestegen. We weten wat goud waard is. Sommigen zijn hun gewicht in goud waard. 
Dat Petrus inzet op iets wat nog kostbaarder is, hecht zich aan het bijvoeglijke naamwoord ‘vergankelijk’. Geld verdampt ook zo 
maar weer. Denk aan de bitcoin. En al je goud kun je niet meenemen. Het is vergankelijk bezit. Het kan ook gestolen worden of 
verloren gaan. Daarom maar beter geen schatten op aarde verzameld, maar in de hemel (Bergrede). Het komt aan op wie je bent 
en hoe je handelt, niet om hoe groot je bankrekening is. Er is iets kostbaarder dan dat alles: de echtheid van je geloof: de mate 
waarop je je oriënteert op de weg van Jezus Christus.  
Petrus hoopt dat het dóórzetten van die weg in ons leven tot ‘lof en heerlijkheid’ zal blijken te zijn, 
zoals scholieren lof ontvangen als ze hun diploma halen; met recht, zeker in coronatijd, in een 
belabberde schoolsituatie.  
Standhouden in de beproeving – geen overwinning zonder strijd! Dat is de weg, die wij in  
ootmoed en met lofgezang mogen bewandelen, met het Pinksterfeest in de rug.  
Geloof, hoop en liefde, we mogen ze bewaren en bewijzen aan elkaar en onze naaste.  
Zodat ze gaan glanzen. Als puur goud.  
De dichter van Lied 912 zegt: 
 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,  2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
toegewijd zijn aan uw eer.   trouw en vaardig tot uw werk.  dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn uren en mijn tijd  Maak dat ik mijn voeten zet  Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot uw lof en dienst bereid.   op de wegen van uw wet.   tot een werktuig in uw hand. 
 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon,   Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
dat uw heilige Geest er woon’. 

  
Mededeling(en) namens de kerkenraad: 
Wellicht heeft u vrijdagavond ook de persconferentie gevolgd? Er zijn gelukkig nu positieve ontwikkelingen, zodat we weer met 
meer kerkgangers bij elkaar mogen komen. De kerkenraadleden zullen op korte termijn geconsulteerd worden over verdere 
openingen. Houdt u  hierover de berichtgeving via de mail in de gaten. De aanmelding en andere basis voorzorgsmaatregels, zoals 
handen reinigen, het dragen van een mondkapje en anderhalve meter afstand houden, blijven voorlopig nog wel gehandhaafd.  
Wilt u de komende maand bij één of meerdere diensten aanwezig zijn? U kunt zich voor de zondagsdiensten aanmelden bij de 
scriba via het e-mailadres avdkzegel@ziggo.nl (of telefonisch 0517 851995), tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur. 
 
Bezoekwerk: Ook binnen het pastorale werk aan huis komt iets verruiming, we mogen m.i.v. zaterdag 5 juni weer 4 personen thuis 
ontvangen, 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,  
De Spiker en De Batting. Beide predikanten zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis.  
Geeft u door als er een ziekenhuisopname is? De ziekenhuizen mogen n.l. niet doorgeven wie opgenomen zijn.     
                                

 Met een groet van uw scriba, avdkz 


