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                  Zondag 4 juli 2021 
We mogen weer (alles) zingen! 
Deze dienst mogen alle opgegeven liederen, in totaal 21 coupletten, weer gezongen worden (op 1,5 meter). Dat doet goed! Zingen 
is dubbel bidden en in de gemeentezang uiten we onze lofzang en gebeden. Fijn dat dit weer kan, nu ook de meeste kerkgangers 
gevaccineerd zijn. Voor zover u het nog niet wist: ook de kraken zijn weer geopend voor de kerkgangers 
 
Bij deze dienst 
We beginnen deze dienst met een zegenlied, Psalm 134. Dat is niet voor niets. In de dienst wordt een bijzondere zegen 
uitgesproken over de kinderen, die de kindernevendienst verlaten en na de zomer instromen in het voortgezet onderwijs. Het 
symbool voor deze oversteek is de houten brug, die zij eerst zelf in elkaar zullen timmeren. We horen het verhaal over de 12-jarige 
Jezus in de tempel en daarnaast een bekend stuk uit het nieuwe Bijbelboek voor de maand juli: het boek Prediker. Dat alles zijn tijd 
heeft, geldt ook van de coronamaatregelen die we (voorlopig?) achter ons hebben mogen laten. Deze creatieve dienst is er geen 
preek vanaf de kansel, maar aan de hand van een tafel met voorwerpen. Aanschouwelijk onderwijs, derhalve, mede het oog op de 
aanstaande ‘bruggers’, die in de kerk blijven. Als slotlied zingen we het prachtige U zij de glorie! 
 
Zondag 4 juli 2021  De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk :  Brugdienst 
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl   

Vanmorgen gaan Lente Los, Jan Jesse van Eijck en Jurre Broersma ‘over de brug’. 
Voorganger:  Ds. Teunard van der Linden 
Ambtsdragers    Ouderling: Harmen Bloemhof ; diaken: Tryntsje Bouma  ;  Organist Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Corina van der Meulen, schriftlezingen O.T. : Prediker 3 : 1 – 8  / N.T. : Lucas 2 : 40 - 52 
Kindernevendienst: Anne van Eijck     
Coördinatoren:   Rintse Twijnstra en  Theo van der Meulen 
Collecte:   Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder) 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda 
Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk) 
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 ovv actie 
vakantietas: Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te 
trekken. Wat duurt de zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaarten en een tegoedbon voor een ijsje 
is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal Protestantse gemeenten deze rugzakjes 
uit aan kinderen in hun omgeving. Actie VAKANTIETAS is één van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 
Bloemengroet 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar Mw.  Haijma, (zij is al langdurig ziek), en naar mw. Jelsma 
(plm een maand terug is haar echtgenoot overleden). 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. 
 
Kerkrijden kan weer….!! 
Vanaf komende zondag is het weer mogelijk om gebruik te maken van de autodienst. U kunt hiervoor contact opnemen met   
Oane Zuidema: tel. 0517 430093. 
 
Koffiedrinken: 
Na afloop van deze dienst kunnen we elkaar nog even ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee. Hierbij bent u van harte welkom.  
 
Meeleven 

- Mw. A. Westra-Postmus is vanuit Almenum verhuisd naar Verpleeghuis De Waadwente  
- Truus de Boer vervolgt haar chemokuren in het MCL en krijgt 22 juli uitslag.  
- Hendrik Hiemstra heeft inmiddels twee chemokuren achter de rug. Van harte sterkte gewenst.  

Wij leven mee met onze zieken, genoemd en niet genoemd en bidden voor hen om kracht. Gods nabijheid toegewenst. 
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Meditatie   ‘Dat liefde en trouw je niet verlaten,  
  bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart’ - Spreuken 3:3 
 
In de zomertijd passen mooi de Wijsheidsgeschriften uit de Bijbel. Spreuken, Prediker, Hooglied. De auteurs van deze geschriften 
en verzamelingen van uitspraken, van toepassing op het leven en leven in rechtvaardigheid, komen vaak verrassend uit de hoek. 
We weten dat ook aan de koningshoven in landen rondom het oude Israël wijsheidsspreuken gedeeld en verzameld werden (zoals 
de plaatjes van de Jumbo).  
Spreuken 3 wijst twee deugden aan, die onmisbaar zijn in het leven: liefde en trouw. Je zou ze wel als een halssieraad willen 
dragen, zoals sommige mensen hun naam in goud dragen aan een halsketting. Beeldend volgt daarop de raad ze te schrijven op 
de tafel van je hart: liefde en trouw. Leef liefdevol en wees trouw, aan jezelf, aan God, aan je naaste. Aan betrouwbare mensen heb 
je wat. Net als aan liefhebbende ouders.  
Sommigen werden ambtsdrager, en mogen in die positie liefde tot de gemeente, tot Gods woord en Gods kerk uitdragen; en trouw 
aan mensen, dichtbij en ver weg. Wat liefdevol en trouw gedaan wordt, is blijvend van waarde.  
Dat geldt ook voor het onderwijs en de opvoeding, de zorg voor de aarde en het behoud van de schepping. De aarde is ons trouw. 
Laten wij haar dan ook trouw zijn. Het mooiste aan deze twee kardinale deugden is misschien nog wel, dat ze aanstekelijk werken. 
Wie trouw en liefdevol leeft en handelt, zal tot steun zijn van zijn of haar omgeving. Fleurig als de liefde zelf, trouw en betrouwbaar. 
Het zit niet in de grote dingen, maar in de aandacht, waarmee je op je medemens gericht bent en God mag dienen en groot maken. 
In liefde en trouw ‘je licht laat schijnen voor God en de mensen’. Zo wordt de Bergrede werkelijkheid. Lied 791 zegt: 
          

 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. 

Met hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
 
Berichten namens de kerkraad: 
 
Tsjerkepaad 2021 
Zaterdag 26 juni 2021 was om 13.30 uur de opening van Tsjerkepaad 2021 in de Grote Kerk te Harlingen.  
Het thema is “kerk in verleden, heden en toekomst”. Dit was het startschot van de opening van vele Friese Kerken.  
Zie verder: www.tsjerkepaad.nl   Vanaf zaterdag 3 juli is de Grote Kerk iedere zaterdagmiddag open van 13.30 – 17.00 uur.  
 
Het ‘Stilte Uur’ is op donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur (gewijzigde aanvangstijd) in de Grote Kerk. 
 
Kerkdienst volgende week: 
Zondag 11 juli kerkdienst in de Grote Kerk om 09.30 uur 
Voorganger is ds. R.J. de Vries, Nijverdal, organist Otto Roelofsen 
Ouderling van dienst: Ymieke Miedema, lector Neeltje Hiemstra 
 
 

 
Leven is mensen en dingen omhelzen en weer loslaten 
om ze te laten groeien en bloeien naar Gods aanschijn. 

 
Leven is dankbaar zijn voor het licht en de liefde, 
voor de warmte en de tederheid in mensen en dingen, 
zomaar gegeven.  

 
Leven is alles laten zijn en zien als een gave van God.  
Niets en niemand bezitten en juichen om elke ster,  
die uit de Hemel valt.  
 
 

 


