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                  Zondag 27 juni 2021 
Bij deze dienst 
Het is de tweede zondag van de zomer en we vervolgen onze lezing uit Handelingen der apostelen.  
Aan de orde is Handelingen 15, het gedeelte over het zogenaamde apostelconvent: de gemeentevergadering in Jeruzalem, waar 
beslist wordt over het lot en de vrijheid van de leerlingen, die uit de heidenen tot Christus en de christelijke gemeente gekomen zijn. 
Moeten zij niet ook leven volgens de Wet en besneden worden? Die vraag brengt veel onrust teweeg in de jonge, gemengde 
gemeente van Antiochië. Maar het antwoord erop uit de mond van Petrus en Jacobus is radicaal bevrijdend!  
Vandaar het prachtige beginlied van deze dienst: Steekt nu voor God de loftrompet, Hij die ons in de vrijheid zet.  
Leest u dit lied vast door? Een fijne dienst, ook degenen die de dienst thuis met ons meevieren! 
 
Zondag 27 juni 2021  De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk  
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl   
Voorganger:  Ds. Teunard van der Linden 
Ambtsdragers    Ouderling: Annie van der Kooi ; diaken: Mirjam de Boer  ;  Vleugel: Trudy Baard 
Lector:   Carla Ozinga,  Schriftlezing:  Handelingen 15 : 1 – 21 
Kindernevendienst: Ymieke Miedema     
Voorzangers:   Gina en Jan Meijer, Ger Schievink en Djoke Travaille      
Coördinatoren:   Aafke van der Zee en Evelien de Boer 
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 mevr. W. Louter- Switijnk (herstellende van een gebroken 
pink) en naar dhr. W. Mollema (herstellende van een operatie aan zijn voet).  
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 
Dhr. Johannes Haringsma (83), oud-kerkvoogd, die veel voor de kerk in Harlingen gedaan heeft, is verhuisd naar de Westerpoort in 
Franeker.  
Mw. T. Hansma-Westra onderging een galblaasoperatie en is weer thuis.  
Dhr Herke de Groot verblijft momenteel in het MCL.  
Mw. Truus de Boer en Hendrik Hiemstra volgen nog een chemokuur.  
Oud-predikant Bram Riepma ondergaat opnieuw een bestralingstraject van 7 weken, en kan helaas niet komen preken in augustus.  
Organist Dick Huurman bedankt allen die een blijk van medeleven stuurden. Zijn gezondheid is broos.  
Wij wensen alle zieken kracht en Gods nabijheid. 
  
Ter bemoediging voor u, voor jullie, voor ons allen: 

Ik vouw mijn handen, Heer en kniel voor U neer. 
Ja voor U die mij nooit zal verlaten. 
Ik vouw mijn handen Heer en iedere keer, 
vind ik rust om met U te kunnen praten. 
Ja, ik bid U, wees met mij op al mijn wegen. 
Want wat zou ik kunnen doen zonder uw zegen. 
Ik vouw mijn handen Heer en kniel voor U neer. 
Ja, voor U die mij nooit meer verlaat.  

      Opwekking 96 
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Kerkdienst zondag 4 juli 2021, Brugdienst 
Voorganger ds. Teunard van der Linden, ouderling Harmen Bloemhof, diaken  Tryntsje Bouma, lector Corina van der Meulen 
In deze dienst zullen 3 jongere gemeenteleden, Lente Los, Jan-Jesse van Eijck en Jurre Broersma, afscheid nemen van de 
kindernevendienst, nu zij na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs zullen gaan.  
Zij gaan zgn ‘over de brug’, die zij zelf in de kerk in elkaar zullen zetten.  
 
Meditatie :  ‘Wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet, vóórdat het haar behaagt’  Hooglied 3:5 
 
Hooglied is een liefdevol geschrift en ongetwijfeld het meest zinnelijke boek dat in de Bijbel staat. Dat de rabbijnen het durfden 
opnemen in de Hebreeuwse Bijbel, die door de kerk is overgenomen, zegt genoeg over de zeggingskracht ervan.  
Ja, het gaat over de liefde. Over elkaar zoeken en vinden. Over dromen over de ander, bruid en bruidegom. In de kloosters en ook 
in de joodse mystiek las men Hooglied vooral zinnebeeldig: met het oog op God en zijn volk, en met het oog op Christus als de 
hemelse bruidegom. Verlangen werd zo geloofsverlangen, gevoed en aangejaagd door het Hooglied. De nadrukkelijke aardse en 
lichamelijke kanten van Hooglied werden vergeestelijkt.  
Dat de seksualiteit hierdoor ernstig in het gedrang kwam en het kloosterideaal mede hierdoor ook  donkere schaduwkanten kende, 
werd pas later onderkend, o.a. door Luther, die Hooglied haar aardsheid en vrolijkheid teruggaf. Hij trouwde als monnik met een non 
en stichtte een gezin. Het is ook prachtig, als twee mensen elkaar beminnen, het leven met elkaar dealen en naar elkaar verlangen. 
God is toch de Schepper van ons lichaam en het lichamelijke. Verheerlijk hem dan met je lichaam…!  
 
Eén van de mooie kanten aan de liefde is haar timing. Tact en timing horen bij haar, zegt ons tekstwoord. Zoals fruit niet smaakt als 
je niet wachten kunt en het te vroeg eet, onrijp nog, verliest ook de liefde haar smaak, als zij voortijdig wordt opgewekt.  
Nee, het gaat hier niet over het verbod op seks vóór het huwelijk. Het gaat over respect hebben voor de ander. Over kunnen 
wachten op jezelf en de ander. Over liefdevol met elkaar omgaan. De liefde heeft haar eigen ritme en eigen tijd. Zij laat zich niet 
dwingen. En dwingt niet. Liefde is de mooiste en beste invulling van onze vrijheid, horen we deze zondag ook uit Galaten 5:13-17. 
Zij gaat in tegen een tijd waarin alles sneller, groter en meer moet zijn. Tegen grenzeloos genieten en de angst om de boot te 
missen (FOMO: fear of missing out). Blijf rustig ademen en geduldig leven. Dan zal de liefde je leiden en zul je haar verborgen 
schatten vinden. Lied 791 bezingt de liefde als volgt: 
  
1. Liefde, eenmaal uitgesproken  2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
als uw woord van het begin,  vonk waarmee Gij zelf ons raakt,  
Liefde, wil ons overkomen   alles overwinnend wapen, 
als geheim en zegening.   laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de naam der namen  4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
waarmee Gij U kennen laat.  ademt op van goede trouw. 
Liefde vraagt om ja en amen,  Liefde houdt ons in het leven, - 
ziel en zinnen metterdaad.   daarop hebt Gij ons gebouwd. 

Hartelijke groet, Teunard van der Linden 
De kraken weer open! 
Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn vanaf dit weekend de kraken in de kerk weer toegankelijk voor publiek. 
Dat doet ons deugd, want je kunt er mooi zitten en genieten van de ruimte. Fijn dat deze stap nu genomen kan worden, nu 
Friesland op de kaart van de RIVM weer groen is, wat inhoudt dat er geen noemenswaardige kans op besmetting is. Wel geldt nog 
overal waar publiek is en dus ook in de kerk: alles op 1,5 meter.  
 
Ook met ingang van a.s. zondag hoeven we geen mondkapje meer te dragen en kunnen we als gemeente weer (meer) mee zingen. 
Om te voorkomen dat we na afloop van de dienst(en) met z’n allen in één keer de kerk verlaten, vragen we u nog wel om na de 
Zegen weer even te gaan zitten. De coördinatoren geven aan wanneer u de kerk weer kunt verlaten op de gepaste anderhalve 
meter. Er is voor komende zondag nog wel een uitgewerkte liturgie beschikbaar en de liedboeken zullen weer op hun oude plekje in 
de daarvoor bestemde kastjes liggen. Maar… u kunt uiteraard ook uw eigen liedboek meenemen.  
Zondag 4 juli willen we weer starten met koffie drinken na de dienst, ook dat is weer iets om naar uit te kijken. 
 
Tsjerkepaad 2021 
Zaterdag 26 juni 2021 is om 13.30 uur de opening van Tsjerkepaad 2021 in de Grote Kerk te Harlingen.  
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 orgel bespeling door Eeuwe Zijlstra. U kunt deze opening ook volgen via de live stream (YouTube > Grote 
Kerk Harlingen) en via www.pg-harlingen.nl 
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  Vanaf nu tot 18 september is de Grote Kerk open van 13.30 – 17.00 uur.  
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