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                 Zondag 20  maart   2022 
Bij deze dienst 
Zondag 20 maart: in het evangelie, Lucas 13, 1-9, dringt Jezus aan op geduld met God. Een tiran stelt dat geduld danig op de proef. 
Je leven is niet zinloos door het noodlot dat je overkomt, maar je leven is wel ‘zinloos’ als je de potentie hebt je te bekeren tot God, 
en dat niet doet. Dit is de eerste schrede in de poort tot Gods koninkrijk. 
 
Zondag 20 maart 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Ulbe Tjallingii  
Liturgische kleur: paars Deze dienst is ook te volgen via de live stream: www.pg-harlingen.nl   en/of via de kerkradio 
Ouderling van dienst: Jet Twijnstra  / diaken:  Mirjam de Boer  /   organist Otto roelofsen  
Lector :  Jan de Jong   /  Schriftlezingen : Lucas 13 : 1 – 9 
Kindernevendienst: Anne van Eijck    /     kinderoppas: Ymieke en Iris Miedema 
Koster / beamer  Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda 
Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.  
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 NL 94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en 
op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.  
 
Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar Mevr. B. Ybema- v.d. Akker, ( is weer thuis uit het UMCG 
na een zware operatie ) en naar mevr. G. Berga, ( 4 febr is haar partner Rinze Romar 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. 
 
Meeleven 
Dhr. Jaap van der Meulen is begonnen met zijn eerste immunotherapie. Hopelijk geeft deze een goed resultaat. 
Van harte sterkte gewenst. 
Op het moment van schrijven weten we dat er veel gemeenteleden zijn die zorgen hebben vanwege hun ziekzijn. Al wordt u/ word jij  
hier niet bij name genoemd,  wij denken aan u / aan jou in onze gebeden en bidden om kracht en sterkte. 
 
Uitleg basisschikking 40 dagentijd   Uitleg 3e zondag 40 dagen tijd 
De schikking is naar aanleiding van Lucas 13 vers 1 -  9  Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan 
een ander heeft het bij het verkeerde eind.  Ter illustratie vertelt Jezus een gelijkenis over de vijgenboom, die de scherpte laat zien 
van Jezus’ woorden, maar tegelijk iets zegt over het geduld dat God met mensen heeft. De boodschap is helder: als mens zijn we 
geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden. Wanneer we uitspreken ”Van U 
is de toekomst” en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons zo te leven dat we tot bloei komen en vrucht dragen.   
Kernwoorden zijn :tot inkeer komen – vrucht dragen – geduld met God 
 
In deze lezing gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. We zien in de schikking dat de basistak is 
verdwenen. Nu zien we de takken van de vijgenboom met vruchten eraan. . Dit is een prachtig symbool voor deze dag..  Ook de 
vruchten en bloemen van de kerstroos  helleborus zien we in de schikking. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien 
de relatie tussen Kerst en Pasen. De tekst bij deze schikking is:  “Goede God, U geeft vrucht.  Ook als we het zelf misschien niet 
zien. Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. 
Stroom met Uw Geest door ons. ” Amen 
 
Overige kerkdiensten in de komende week : 
zaterdag 19 maart –  19.30 uur 3e Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum 
zaterdag 26 maart – 19.30 uur 4e Passie Avondgebed in de Nicolaaskerk te Midlum 
zondag 27 maart  –     9.30 uur Grote kerk- voorganger ds. T.G. van der Linden – 4e zondag veertigdagentijd 
 
K……  zoekt geld…….  
Een welbekend gemeentelid kwam met een verzoek bij de Diaconie. Daar zijn we blij mee, want immers zijn wij eigenlijk allen 
diaconaal medewerkers. Het verzoek van deze persoon begon met de mededeling dat hij op zoek is naar geld.  Deze 
zondagmorgen 20 maart wordt het verzoek in de dienst aan u voorgelezen. En op zondag 27 maart is hierover een presentatie.   
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Oekraïne 
Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al 
jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun 
harder nodig dan ooit. Help mee!  U kunt uw gift  na de dienst in de collectebus (met de kleuren van de Oekraïense vlag)  doen.  
 
Meditatie: 
De kerk beleeft de Veertigdagentijd terwijl we met angst en beven de ontwikkelingen volgen rond de oorlog in Oekraïne.  
We spreken er over, we bieden hulp waar mogelijk en we bidden dag en nacht dat het geweld zal zwijgen en de vrede zal groeien. 
En we vragen ons in gemoede af: kan God ook een actieve rol spelen of nemen in deze oorlog?  
Het Bijbelboek Job leert ons dat wij God niet liefhebben omdat Hij ons tegen alle onheil beschermt en zorg dat ons niets ernstigs 
overkomt. We hebben Hem lief omdat Hij God is, omdat Hij degene is die alle schoonheid en alle orde om ons heen gemaakt heeft, 
en de bron is van onze kracht en de hoop en de moed, die ons helpen. We hebben God lief omdat Hij het beste deel van onszelf en 
onze wereld is. Liefhebben is niet het bewonderen van volmaaktheid, maar het aanvaarden van iemand die niet volmaakt is, mét al 
zijn onvolmaaktheden, omdat wij er betere en sterkere mensen door worden als wij hem/haar in liefde aanvaarden.  
Laten we blijven bidden dat de vrede komt, daar waar nu de waanzin van oorlog rondwaart. En dat God alles zegent wat gedaan 
wordt om de oorlog te beëindigen. 
          Ds Ulbe Tjallingii 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
Heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Want in hemel, zee of aard 
Is in zijn hand bewaard.   ( Ps. 146 : 3 ) 

 
Voedselbankactie: 
Vandaag, 19 maart, houdt de Diaconie een inzamelingsactie voor de Voedselbank. U kunt de producten tussen 11.00 – 13.00 uur 
afgeven in de Hoeksteen. Bent u niet in de gelegenheid om producten naar de Hoeksteen te brengen en u wilt wel een bijdrage 
leveren aan deze voedselbankactie dan kunt u een bedrag overmaken op  
reknr. NL 79 RABO 03255603 t.n.v. Diaconie P.G. Harlingen-Midlum o.v.v. voedselbankactie. 
 
OPROEP:    Palmpasenstokken kindernevendienst: 
Heb je misschien nog Palmpasen stokken thuis? Dan verzoeken we je deze de komende zondag(en) mee te nemen naar kerk en in 
de hal van de ingang neer te leggen. Kun je ze niet in de kerk brengen, dan graag contact opnemen met Alie tel 430093 of  
Mirjam tel 06-55168632. Dan kunnen we met Palmpasen weer een mooie Palmpasen stok maken! 
 
Agenda voor de komende week: 
zaterdag 19 maart 11.00- 13.00 uur  Voedselbankactie  de Hoeksteen.  Zie blz 10 in Getijdenstroom nr. 3 
maandag 21 maart tot 18.00 uur  inleveren kopij Getijdenstroom 
dinsdag 22 maart  19.30 – 21.30 uur   Kring Oog in oog in de Hoeksteen o.l.v. Ger Schievink 
dinsdag 22 maart  20.00 uur  Werkgemeenschap van kerken in de Hoeksteen 
woensdag 23 maart  9.45 – 11.15 uur  Gesprekskring in Harlinga    (i.p.v. 9 maart,  die toen niet door kon gaan)                                                                                                                        
woensdag 23 maart 20.00 uur  JOE in de pastorie – Marnehiem 42 
 
Kring Oog in oog  
i.v.m. COVID-19 werd de kring Oog in oog o.l.v. Gerrie Schievink-van Randen verplaatst naar 22 maart en 5 april om 19.30 uur in 
de Hoeksteen.  Heel graag van  te voren aanmelden bij Gerrie Schievink e-mail gerrieschievink@home.nl of  tel. 413676.  
 
Open Dag Voedselbank op vrijdag 25 maart   
Op vrijdag 25 maart organiseert de voedselbank De Helpende Hand een open dag. Vanaf 10 uur zijn belangstellenden welkom op 
de vernieuwde hoofdlocatie aan de Koningsweg in Harlingen. 
Voedselbank ‘De Helpende Hand ‘is al ruim 15 jaar werkzaam in Harlingen en de Waadhoeke, en ondersteunt  momenteel bijna 200 
gezinnen door eenmaal per twee weken een voedselpakket beschikbaar te stellen. Gezien de huidige prijsverhogingen van 
levensmiddelen en energie valt een toename van dat aantal te verwachten.  
Uitbreiding :  Door het grote aantal ‘klanten’ was de ruimte te klein geworden. Prachtig dat de eigenaar besloten heeft om het 
gebouw te vergroten. Deze verbouwing heeft in de afgelopen maanden plaats gevonden. Het maakt het werk van de vrijwilligers 
een stuk prettiger. Verder is er een ‘nieuw’ busje aangekocht. 
Kortom alle reden om de deuren voor belangstellenden te openen, nu de afschaffing van de coronamaatregelen dat weer mogelijk 
maken. De voedselbank ontvangt u op 25 maart graag op haar vernieuwde locatie (voorheen ambulancepost)  aan de  
Koningsweg 5/a, 8861 KN Harlingen (10-17 uur).  
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