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                 Zondag  29 augustus 2021 
Bij deze dienst 
Het is vandaag de laatste zondag van augustus. We horen nog een laatste keer, hoe Prediker zijn stem verheft, het wonderlijke 
geschrift uit de Wijsheidsliteratuur in de joodse en christelijke Bijbel. Een schrijver, die niet voor een gat te vangen is en goed om 
zich heen gekeken heeft. Aan de orde komt vandaag het beroemde thema van de ijdelheid, Prediker 1:1-11 en 12:8-14. Alles is 
ijdelheid, lucht en leegte – wat stelt het menselijke bedrijf voor? Toch wordt het gekend vanuit de hemel, Graag een goede dienst 
gewenst, in de kerk of thuis via de livestream.  
 
Zondag 29 augustus 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-Zegel ;  diaken: Mirjam de Boer ;  Organist Eeuwe Zijlstra 
Lector:   Jaap van der Meulen, Schriftlezingen: Prediker 1 : 1 – 11 en 12 : 8 - 14 
Coördinatoren:   Theo van der Meulen en Rintse Twijnstra 
Kindernevendienst: Corina 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  
De diaconie collecte is vandaag voor Kerk in Actie Werelddiaconaat GHANA. 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier 
goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het 
opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren 
opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. 
Veel jongeren trekken vanuit het armere noorden naar de hoofdstad Accra. Sommigen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van 
jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak 
leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman.  
Ook organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de Bijbel. Zo laat 
de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims 
leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen. Uw bijdrage voor dit werk is 
welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat Ghana. 
 
De bloemengroet  
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar   
fam. S. Kloosterman en de fam. C. Faasse (echtgenoot/kinderen en de ouders van Petra Kloosterman-Faasse van wie zij op 
maandag 9 augustus j.l. afscheid moesten nemen) 
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  
Zondag 22 augustus belandde Jan Doornbosch in het MCL met maag- en darmpijn voor een spoedoperatie. Hij wordt verpleegd in 
het MCL. Binnenkort mag hij weer naar huis voor verder herstel en met de nodige thuiszorg.  
Hendrik Hiemstra ontvangt begin september zijn vijfde chemokuur en is ook verder in behandeling.  
Truus en Hielke de Boer vierden 14 augustus hun verlate 50-jarig huwelijksfeest. Truus voelt zich beter, maar blijft nog wel onder 
behandeling.  
Minna Sijtsma-Bruinsma moet nog een paar weken verder herstellen van een stevige hondenbeet.  
Janny Sijtsma-Nouwen hoopt op verder oogherstel de komende tijd.  
Ytie Nijdam-van der Gaast kan gelukkig weer meer met haar voet. Het herstel vergt nog wel het nodige geduld.  
 
Wij wensen alle zieken kracht, geduld en sterkte en denken verder aan onze ouderen en aan degenen die kort geleden nog maar 
een geliefde verloren.  
 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Overlijdensberichten:  

- Zondag 22 augustus overleed op 79 jarige leeftijd dhr. Laurens Rahakbauw. Hij woonde met zijn vrouw Jannie Rahakbauw-Wijkstra 
sinds kort in hun nieuwe woning. Afgelopen donderdag was de afscheidsdienst hier in de Grote Kerk. 

- Dinsdag 24 augustus overleed, Dick Huurman in de leeftijd van 65 jaar. Dick was jarenlang één van onze organisten in de Grote Kerk. 
De uitvaartdienst zal plaats vinden op woensdag 1 september om 10.00 uur in de Hooglandse Kerk te Leiden. Deze dienst is ook te 
volgen via de livestream: https://youtu.be/Pgd7yHw_iOE   

 
Beide families en vrienden wensen wij heel veel sterkte en Gods nabijheid in deze dagen van afscheid. 
 
Meditatie :  Vissers van mensen (Marcus 1:17) 
Het is altijd weer indrukwekkend hoe bij de evangelist Marcus meteen al in het eerste hoofdstuk een aantal discipelen door Jezus 
geroepen wordt tot zijn navolging en in zijn dienst. Jezus ziet Simon en Andreas in de zee staan, het net uitwerpen, want zij waren 
vissers (vers 16). Hij ziet hen met een bepaalde blik. Hij ziet hen zitten. En ziet in het uitwerpen van de netten een gelijkenis van het 
Koninkrijk der hemelen. Jezus spreekt hen aan om hem te volgen en vissers van mensen te worden. Deftige dominees werden 
vroegen verbi divini minister genoemd, dienaar van het goddelijke woord (v.d.m.). Ik zou deze afkorting liever gebruiken voor dit 
eenvoudige vissen der mensen, dat zoveel dichter staat bij de praktijk van het leven en het pastorale en diaconale werk. Marcus 
noemt het Meer van Galilea de zee van Galilea, met de wereldkerk in gedachten. Hij maakte het in zijn dagen mee: hoe overal 
synagogen en kerken in het spoor van Israëls Messias willen gaan, ondanks tegenstand en verdrukking. Het vissen van mensen is 
behalve als beeld voor de zending en het zendingswerk ook een mooi woord voor dienend leven. Wij zoeken niet onze eigen eer. 
Jezus leert ons, voorbij ons eigen ego te gaan en ons vizier te richten op het heil van onze naaste. Op een stroom aan 
vluchtelingen, op een kind dat aandacht nodig heeft, op een vergeten familielid of hulpbehoevende oudere. Visser van mensen 
wordt je niet vanzelf. Jezus zegt nadrukkelijk: kom achter mij, en Ik zal maken… De nabijheid van Gods koninkrijk en de oproep om 
je om te keren (vers 15) luidt heel dit tafereel aan de oever van het meer in, en vormt de ondergrond en bedding van het vissen van 
mensen en het omzien naar elkaar. In coronatijden geldt in het bijzonder de opdracht oog en hart te houden voor elkaar, ook met 
degenen die de stap naar de kerkdienst nog niet aandurven of om andere redenen in de luwte verkeren. De Geloofsbelijdenis 
spreekt van een apostolische kerk: een kerk van leerlingen, die net als de apostelen van het eerste uur Jezus volgen en 
gehoorzamen. Zo klinkt de oproep om vissers van mensen te zijn ook vandaag. Laten we ook in Harlingen de netten blijven 
uitzetten, ons attent en gastvrij opstellen, dienen en zorg dragen, samen in de naam van Jezus.  
Ad den Besten dichtte de tekst (Lied 531): 
1. Jezus die langs het water liep  3. Christus die door de wereld gaat 
en Simon en Andreas riep,   verheft zijn stem niet op de straat, 
om zomaar zonder praten   Hij spreekt ons hart aan, heden, 
hun netten te verlaten,   en wenkt ons met zich mede. 
Hij komt misschien vandaag voorbij  En lokt ook nog zoveel ons aan, 
en roept ook ons, roept jou en mij,  tot wie zouden wij anders gaan? 
om alles op te geven   Hij heeft en zal ons geven 
en trouw Hem na te leven.   alles, - het eeuwig leven. 

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden 
 
Kerkdienst zondag 5 september 2021: viering van het Heilig Avondmaal 

- Grote Kerk:   9.30 uur    Voorganger ds. Teunard van der Linden, (Helaas is er ook na deze dienst nog geen koffiedrinken.)  
  ouderling van dienst: Ymieke Miedema, lector: Aagje Wouda, organist : Ulbe Tjallingii 

- de Spiker H.A. 16.00 uur  Voorganger ds. T.G. van der Linden, organist Simon Bouma, ouderling: Doede Onnes 
- Almenum H.A. 19.00 uur  Voorganger ds. mw. M. Veen, Franeker, organist Jan Olivier, ouderling:  Lies Hager 

 
Kerkrijden kan weer….!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093  / mob. 06 220 661 71 
zondag 29 augustus  : dhr. K. Hager  tel. 0517 414828  
zondag 5 september : dhr. A. Zuidema tel. 0517 430093 
 
Aanwezig bij de erediensten in de kerk? Dan kunt u zich tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de 
scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995 (dit blijft nog zo tot na de persconferentie) 
 
Geen Fancy Fair 11 september  
Toen de Corona versoepelingen zich voordeden zijn de commissieleden gestart met de voorbereidingen. Helaas bleek dat na eerst positieve 
vooruitzichten er toch veel beperkingen zijn. Elke bezoeker controleren is deze dag niet uitvoerbaar en buiten zouden wij het terrein ook af 
moeten zetten. Dat heeft ons doen besluiten het af te blazen. Het is erg jammer maar wij gaan nu door met de voorbereiding voor de Fancy Fair 
voor 10 september 2022 volgens vertrouwd recept. Door de bijdrage van de Stichting Instandhouding Grote of Nieuwe Kerk Harlingen is het 
mogelijk gemaakt dat de kerkdiensten via de livestream worden opgenomen en uitgezonden.  
Dit jaar is de Stichting gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan de verlichting in de Grote Kerk, die opnamen ’s avonds en als er minder 
licht aanwezig is, deze beter maken. Met deze investeringen zijn grote bedragen gemoeid terwijl de inkomsten meestal met kleine bedragen 
binnenkomen. De Fancy Fair en de Inbreng zijn onderdelen die vallen onder de activiteiten van de Stichting. Wilt u de Stichting financieel 
ondersteunen dan kan dat door een gift over te maken op rekeningnummer NL 41 RABO 0325578362.    

https://youtu.be/Pgd7yHw_iOE

