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                  Zondag 9 mei 2021 
Bij deze dienst 
Het is vandaag alweer de 6e zondag van Pasen. Komende donderdag volgt Hemelvaartsdag, als de kroon op de weg en het werk 
van Christus, gevolgd door de uitstorting van de Geest der liefde op het Pinksterfeest. Centraal staan vanmorgen de woorden van 
de apostel Paulus in zijn tweede brief aan de gemeente in Korinthe (een havenstad, net als Harlingen) over een nieuwe schepping. 
We horen van een nieuw menszijn door het geloof in Jezus Messias, als belofte en opdracht. We zijn wat blij, dat we weer mogen 
opstarten met de kerkdiensten, voorzichtig nog, maar toch. Het begin is er en vervult ons met verlangen. Van harte welkom. 
Hopelijk kunnen we deze woorden spoedig weer richten aan een ieder die graag weer ter kerke wil gaan. Zolang zijn we blij met de 
uitzending van de diensten via de livestream, die in een behoefte voorziet en dienstbaar mag zijn in het samen kerk en gemeente 
zijn in deze tijd. Daarom ook graag de mensen thuis een goede zondag gewenst! 
 
Zondag 9 mei 2021 –  09.30 uur Grote Kerk Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl   
Voorganger:   ds. Teunard van der Linden 
Ouderling van dienst:  Ymieke Miedema ; Lector :   Neeltje Hiemstra ; Organist : Sjouke Bruining 
Voorzanger :   Ids Albertsma        /     coördinatoren: Harmen Bloemhof en Rintse Twijnstra 
Schriftlezing :  II Kor. 5: 17-19 en 9 : 6-8  /  Lucas 19 : 1-10 
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 noord-, de zuid- of de torenuitgang. Daar kunt u uw 
giften op de daarvoor bestemde schalen 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 . 
De collecte van de diaconie  is bestemd voor Kerk in Actie: van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn 
de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkijë. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. 
Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een 
opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.  U kunt dit 
werk steunen door uw gift over te maken op bovenstaand rekening nummer van de Diaconie o.v.v. Libanon. 
 
Bloemengroet:  
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  
Dhr. C. Doorn, en naar de fam. Van Heese 
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. 
 
Meeleven 

- Wij leven mee met Ype en Aly van der Veen, die beiden het coronavirus kregen, een hele schrik. Gelukkig is Ype weer thuis 
uit het ziekenhuis.  

- Mw. Linda van der Schoot – Manikus kampt met de aantasting van haar evenwichtsorgaan, een nare aandoening. Ook 
voor haar graag uw voorbede en meeleven. 

- Dhr. Cees Doorn verbleef een aantal dagen in het ziekenhuis wegens benauwdheidsklachten. Hij bleek een longembolie te 
hebben. Gelukkig gaat het nu weer beter en mocht hij weer thuiskomen. 

Alle zieken, genoemd en niet genoemd, wensen wij heel veel sterkte en Gods nabijheid. 
- Wij denken ook aan dhr. Willem Woudstra nu hij opnieuw een groot verdriet krijgt te verwerken. Afgelopen week overleed 

na een slopende ziekte zijn schoondochter Adrie Woudstra-de Waal.  
We noemen de fam. Woudstra en de fam. De Waal in onze gebeden en denken hierbij aan allen die met een gemis moeten leven, 
of het nu nog maar kort of al weer langer is geleden. Ook u heel veel sterkte en kracht gewenst. 
 
 

Ook als de weg soms onbegaanbaar blijkt   
nooit laat Hij toe dat je té zwaar belast wordt.  
Zijn liefde wil niet dat je onderweg bezwijkt. 
Hij blijft je dragen in Zijn sterke armen 
en komt je troosten in het bangst gevaar. 

 
 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie  ‘U bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw.’ Nem. 9:17 
 
Kernachtig verwoordt de profeet Ezechiël dat God een God van liefde is. Vroeger werd wel gedacht, dat dit in het Nieuwe Testament 
staat en we het Oude Testament maar snel moeten vergeten. De hernieuwde bezinning op het Eerste Testament na de holocaust 
heeft ons de ogen geopend voor het feit dat wij het Nieuwe Testament moeten verstaan als nadere uitleg en toepassing van de Wet 
en de Profeten. We vinden het N.T. in het Oude terug en meer dan dat. Theologenals Heiko Miskotte spraken van ‘het tegoed van 
het O.T.’  
De bron van de Wet, de Psalmen en de profeten (de volheid van Gods beloften aan Israël en de volken) is nog niet opgedroogd. Wij 
kunnen het klankbord van het O.T. op geen manier missen. Het bijbelboek Nehemia is daar een goed voorbeeld van. De profeet 
Nehemia maakte de terugkeer van het volk mee uit de ballingschap en de herbouw van Jeruzalem en van de tempel. Hij zag daarin 
tekenen van Gods trouw. Rondom 5 mei staan dergelijke tekenen. Het geschenk van onze vrijheid vraagt om waakzaamheid en 
verantwoordelijkheid in het heden.  
De woorden ‘genadig, liefdevol en geduldig’ in ons tekstwoord passen bij de ervaring van de bevrijding uit 70 jaar ballingschap.  
God is een God, die ons bevrijdt en thuisbrengt, verkondigt Nehemia. Zo staat het ook bij de aanvang van de Tien Woorden.  
De HEER is een God, die komt tot bevrijding. De coronapandemie lijkt ergers op de ballingschap. ‘Vreemde’ wetten van afstand 
houden en het mijden van groepsvorming en (veel) visite thuis dicteren het sociale leven. Wij zien als ballingen in de huidige tijd uit 
naar normalisering en bevrijding. Naar een nieuw begin van leven.  
De liefde en trouw van God staan daar niet buiten, maar geschieden in het heden. Zo leert Nehemia ons zien. Wij, christenen uit de 
volken, mogen, met het komende Pinksterfeest in zicht, in het spoor van Israëls profeten tot de bron komen van waarlijk godsgeloof. 
Tot de belijdenis en lofprijzing van Gods naam, hoe vreemd het leven ook is en zijn kan.  
Als we denken aan de volle ziekenhuizen en de enorme nazorg van de coronapandemie, mogen de woorden van Nehemia ons 
extra troost en houvast bieden. Het nieuwe begin van leven komt niet uit de lucht vallen, maar vinden wij bij Hem, die de hemel en 
de aarde geschapen heeft en zeer trouw en geduldig is. Hij herbergt ons in barre tijden en brengt ons thuis. Dat mag ons geduldig 
maken, liefdevol en trouw. De mens als beelddrager van God? Dan graag van deze God, wiens naam en lieflijkheid Nehemia 
pakkend onder woorden brengt. Laten wij zo elkaar dragen, sterken en herbergen en Gods liefde – de gezindheid van Christus – in 
ons laten werken. De dichter van Psalm 103 zegt: 
Hij is een God van liefde en genade,   Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden   boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
van Hem die niet voor altijd met ons twist,   zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
die ons niet doet naar alles wat wij deden,   Zo ver verwijderd ‘t westen is van ‘t oosten, 
ons niet naar onze ongerechtigheden   zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.   de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
         

Met hartelijke groet, ds Teunard van der Linden 
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! 
 
Mededeling(en) namens de kerkenraad: 
M.i.v. 9 mei zijn de kerkdiensten 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. 
 
Kerkdiensten in de komende weken: (met max 30 personen) 
Hemelvaartsdag 13 mei -  Grote Kerk i.p.v. in de Nicolaaskerk te Midlum. Aanmelding voor woensdag 12 mei tot 12.00 uur 
Voorganger ds. Cees Glashouwer         
Oud. van dienst / tevens lector: Annie van der Kooi-Zegel, organist Eeuwe Zijlstra   
voorzangers Harmen Bloemhof en Ids Albertsma 
Schriftlezingen : Lucas 24 : 36, 50 -53   /  Fil. 2 : 6 – 11 
 
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). 


