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                  Zondag 20 juni 2021 
Bij deze dienst  
Vanmorgen heeft u bij binnenkomst een mooie en uitgebreide liturgie mogen ontvangen, met prachtige liederen en mooie 
schriftlezingen zoals Psalm 107 en de lezingen uit Jona en Marcus. Als antwoord op de tweede lezing zingen we (in ons hart met de 
voorzangers mee) Lied 467, een lied dat ons (als inwoners van deze stad en daarbuiten) heel vertrouwd is.  
Ook de meditatie op deze zondagsbrief is n.a.v. Marcus. Deze keer geschreven door Arjen de Gorter. Toeval?  
Nee…. toeval bestaat volgens mij niet, het is alles in Gods Hand.  
Daarom zingen we na het uitspreken van de Zegen, lied 467 nog een keer en dan doen we dat met elkaar, met een open hart en 
open kerkdeuren:   O eeuwige Vader, sterk in macht, wiens arm betoomt der baren kracht,  

die wijst de grondeloze oceaan,  de hem gestelde perken aan.  
O wil verhoren onze beê voor hen die zijn in nood op zee! 

Ik wens u allen een goede en gezegende dienst, gezamenlijk in de kerk of thuis via de live stream met ons verbonden……. en 
alvast een goede week, thuis of op uw vakantieplek.     Hartelijke groet van uw scriba.. 
 
Zondag 20 juni 2021  De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk, met max 100 kerkgangers  
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl   
Voorganger:  Ds. Mw. Wiske Beuker 
Ambtsdragers    Ouderling: Harmen Bloemhof; diaken: Sissy de Boer /   Organist :  Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Aagje Wouda,  Schriftlezing: Jona 3 : 1-10  / Jona 4 : 1 – 11 en Marcus 4 : 35 - 41 
Kindernevendienst: Ymkje Broersma     
Voorzangers:   Jet Twijnstra – Wilma Keegstra  - Corina van der Meulen en Harmen Bloemhof      
Coördinatoren:   Aafke van der Zee en Theo van der Meulen 
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 o.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  
Dhr. Sjoerd Zwart  ( is herstellende van een longembolie ) en naar  
mw. Ytie Nijdam-van der Gaast (Ytie heeft na een val, een aantal scheurtjes in haar hiel en moet vanaf nu nog minimaal 5 weken 
met het been omhoog en er zeker niet op staan) De kerkenraad stelt het 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 
– Mw. T. Hansma-Westra onderging in de afgelopen week een galblaasoperatie en is weer thuis en herstellende. We wensen haar 
goede beterschap en kracht.  
– Willy Louter viel met de fiets en brak haar pink. Gelukkig verloopt het herstel voorspoedig.  
 
Geslaagd: 

Vincent van der Pol, Luka de Haan en Joël Puite behaalden deze maand hun schooldiploma en 
beginnen na de zomer aan hun vervolgopleiding.  
Zij ontvingen namens onze gemeente een gelukwens en een leuk presentje.  
Van harte gelukgewenst! Graag ook een felicitatie aan de ouders, die tijdens corona flink moesten 
bijspringen. Fantastisch dat alles gelukt is! Weet u nog namen van andere geslaagde tieners, wilt u 
die dan doorgeven aan de predikant? 
 
 

Meditatie :  Graag een woord van dank aan Arjen, die de overdenking wilde schrijven voor deze week als gast-scribent.  
Zelf hoop ik komende zondag in Zandvoort te zijn.      

Hartelijke groet, Teunard van der Linden. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie  (Bij Marcus 4: 35-41) 
 
‘Wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord’, zingt een mooi lied: Hij die alle macht heeft, voor wie geen storm te zwaar of te hevig is. Al 
begrijpen wij vaak niet waarom de dingen in ons leven gaan zoals ze gaan - waarom stormen zo hevig zijn - toch is Hij nabij. Vaak 
hoeven we het ook niet te begrijpen, dan is vertrouwen in Hem voldoende.  
 
Vertrouwen komt ons niet aanwaaien, maar het kan wel groeien. Dat betekent dat ons vertrouwen in God niet alleen ter sprake 
moet komen op kritieke momenten - als we bijna dreigen te vergaan - maar altijd, in ons dagelijks leven, geoefend en uitgebouwd 
moet worden. Daartoe dient de leerschool van het geloof. Dat is ook precies wat Jezus met de leerlingen doet: samen bouwen aan 
vertrouwen. 
 
Jezus geeft onderwijs, Hij deelt met Zijn leerlingen van de beloften van Zijn Vader: 
‘wanneer Hij alleen was met Zijn leerlingen, verklaarde Hij hun alles’ (v.34). Dan 
neemt Hij ze mee, de storm in.  
Natuurlijk volgt na de theorie de praktijk, na de leerschool van het geloof de praktijk 
van leven. Zo wezenlijk is het om in ons dagelijks leven Gods woord van trouw altijd 
in verbinding te brengen met ons leven, niet alleen als er een storm opsteekt, maar 
zeker ook als we genieten van een kalme reis. 
 
Alleen als je thuis bent in Gods belofte, alleen als je daarvan weet en ervan deelt met de mensen om je heen - het biddend 
overdenkend, samen of in persoonlijk gebed - als je woont in de beloften van God, ontvang je moed en vertrouwen. Zo versterkt de 
Heilige Geest ons geloof. Zo wordt het gevoed, en gaan onze ogen open voor wie Jezus is. Dan krijgen we antwoord op de vraag: 
‘Wie is het toch die wind en water gebiedt?’ 
 

Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’ 
God houdt zich aan Zijn woord. 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord 
En ‘t veilig strand voor oog. 

        Met een hartelijke groet van  Arjen de Gorter 
 
Mededelingen namens de kerkenraad:   
- De tentdienst in Midlum (zondag 20 juni) gaat niet door. Het bestuur heeft deze dienst afgeblazen. 
- Kerkdienst volgende week zondag 27 juni met max 100 kerkgangers 

Voorganger: ds. Teunard van der Linden / ouderling : Annie van der Kooi / Vleugel Trudy Baard  / lector: Carla Ozinga  
Aanmelden bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl voor vrijdag 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende 
zondag. We houden uiteraard nog de geldende voorschriften in acht.  

- A.s. donderdag 24 juni is er van 19.00 – 19.45 uur weer een Stilte moment in de Grote Kerk. De tijd is een beetje 
aangepast omdat er voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering, een Vesper zal worden gehouden als afsluiting van het 
seizoen 2020-2021. De Vesper begint dan om 19.45 uur. 

- De scriba is van zondag 20 juni t/m 24 juni telefonisch niet te bereiken, daarom heel graag uw aanmelding voor de 
kerkdiensten via de mail avdkzegel@ziggo.nl. Vrijdag 25 juni kunt u gerust weer bellen om u op te geven (0517 851995), 
maar dan wel graag voor 18.00 uur, zoals gebruikelijk. 

 
Tsjerkepaad 2021 
Zaterdag 26 juni 2021 is om 13.30 uur de opening van Tsjerkepaad 2021 in de Grote Kerk te Harlingen. Helaas met een beperkt 
aantal genodigden. Het thema is “kerk in verleden, heden en toekomst”. Medewerking wordt o.a. verleend door ds. Teunard van der 
Linden, Frank Belt en Jan Meijer. Er is een orgelbespeling door Eeuwe Zijlstra. U kunt deze opening ook volgen via de live stream 
(YouTube > Grote Kerk Harlingen). Dit is het startschot van de opening van vele Friese kerken op de zaterdagmiddag(en) tot 18 
september. Dan is de afsluiting in de R.K. in Heerenveen. Zie verder: www.tsjerkepaad.nl 
  
Bezoekwerk 
Ook binnen het pastorale werk aan huis komt iets verruiming, we mogen 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? 
 
Vakantietijd:  
Aan alle vakantiegangers onder ons: een goede tijd, waar u / waar jullie ook mogen zijn en geniet van alles dat God ons heeft 
gegeven. Maar dat geldt ook voor allen die nog thuis zijn. Voor u / jullie allen een goed weekend………. 

http://www.tsjerkepaad.nl/

