Wekelijkse Zondagsbrief
Zondag 1 mei 2022
Bij deze dienst
Vandaag is het de derde zondag van Pasen, ook wel ‘Zondag van de barmhartigheid van de Heer genoemd’ (Misericordia Domini)
of Goede Herderzondag (Pastor Bonus). Centraal staat deze morgen de evangelielezing uit Johannes 10, een hoofdstuk dat drie
spreekt over Jezus als de goede Herder. We lezen het middelste gedeelte hiervan, tegen de achtergrond van de scherpe woorden
van de profeet Ezechiël over herders die zichzelf wijden. De ochtend keert de collecte na twee jaar weer terug in de dienst, in plaats
van de ene schaalcollecte aan het eind. De collectezak en -schaal gaan dus weer rond. In verband met de oranjeweek en 4 en 5
mei zingen we na de zegen het Wilhelmus. Van harte een goede dienst gewenst, ook wie thuis of elders met deze dienst verbonden
zijn.
Zondag 1 mei 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden, 3e zondag na Pasen
Liturgische kleur wit
Deze dienst is ook te volgen via de live stream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio
Ouderling van dienst:
Rintse Twijnstra / diaken: Ytie Nijdam / organist : Otto roelofsen
Lector :
Lies Hager
/ Schriftlezing : Ezechiël 34 : 1-5 / vers 10 / 15-16 + Johannes 10 : 11-21
Kindernevendienst :
Berber Twijnstra / Kinderoppas : Carla Ozinga
Koster / beamer
Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda
Collecte in de kerk is deze zondag weer ‘gewoon’ tijdens de dienst, na de gebeden.
De eerste rondgang is voor de diaconie en de schaalcollecte is voor 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 P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar
Mw. W. Loen-Toering, (het is een jaar geleden dat haar man is overleden) en naar
mw. de Graaf, ( zij is weer thuis uit het ziekenhuis en is herstellende van een heupoperatie )
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:
De oorlog in de Oekraïne woedt helaas nog in alle hevigheid. De Oekraïners die eerst in de Maritieme Academie verbleven, hebben
nu een plekje gevonden in een viertal huizen in de Nieuwstraat. Vanuit de burgerlijke gemeente, de kerken en andere instanties
werd hulp aangeboden, waarvoor zij dankbaar zijn. Wij leven mee met allen die zijn gevlucht voor dit onzinnige geweld, of men hier
in onze stad verblijft of in de provincie en elders in ons land, we bidden met hen voor hun land en het behoud van hun geliefden,
en hopen dat er spoedig Vrede mag zijn….
Na een periode in het MCL opgenomen geweest te zijn na een herseninfarct, verblijft dhr. Sjoerd IJbema, momenteel in het
revalidatiecentrum.
Zijn vrouw Boukje IJbema - van den Akker is thuis nog steeds aan het herstellen van haar operatie. Wij bidden voor hen beide om
kracht en sterkte en Gods Nabijheid.
We denken aan Jaap van der Meulen, aan Klaas van der Bij, aan Sybe Bijlsma, aan Cees Glashouwer, en aan Rein Engelman.
Wij denken aan hen en hun naasten en bevelen hen en elkaar in de hoede van de Goede Herder.
In deze dagen van gedenken, denken we ook aan allen die met een verlies moeten leven. Voor een aantal onder ons is het nog
maar kort geleden dat er afscheid moest worden genomen van een geliefd mensenkind. Maar ook voor wie het al langere tijd is
geleden, het gemis is er.. Ook jullie Gods nabijheid toegewenst en de liefde van mensen om je heen.
Koninklijk onderscheiden:
Afgelopen dinsdagmorgen werd ons gemeentelid Douwe ten Napel, met een smoesje naar het ‘Zeerobbenhonk’ gelokt.
Het was voor hem een hele verrassing daar familieleden en andere bekenden te zien, maar e.e.a. werd hem toen al snel duidelijk.
Namens de Koning mocht burgemeester Ina Sjerps, Douwe ten Napel een Koninklijke onderscheiding opspelden en werd hij
benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau.
Douwe heeft naast het vele werk voor V.V. Zeerobben en het CDA ook veel voor de Hervormde gemeente Harlingen-Midlum
gedaan. Hij was vele jaren actief binnen de kerkenraad als diaken en later als kerkrentmeester. Daarnaast heeft hij vele andere
kleinere werkzaamheden gedaan die achter de schermen gebeurden. Namens de gemeente willen we Douwe van harte feliciteren
met deze onderscheiding en wensen hem nog vele goede en gezonde levensjaren samen met allen die hem dierbaar zijn en bij zijn
(verdere) vrijwilligerswerk…..
Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
inleveren kan -tot 14.00 uur de vrijdagmiddag voorafgaand aan de kerkdienst- bij de scriba, Midlumerlaan 2–28 of via
mail: avdkzegel@ziggo.nl
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Hieronder vindt u een overdenking geschreven door ds. Bertus Nijendijk, kort voor zijn overlijden. Deze overdenking zou in het mei
nummer onder het kopje ‘Dezer Dagen ‘ in Getijdenstroom worden geplaatst en was klaar om te worden verstuurd. Helaas mocht
dit niet meer zo zijn. Daarom in overleg met mw. Rinske Nijendijk, plaatsen we deze overdenking alsnog hieronder. (avdk-z)
Dezer dagen: “Gedenken”
Het is weer zover: de eerste dagen van mei zijn dagen van gedenken. Op 4 mei ’s avonds worden alle slachtoffers van de oorlogen
in de 20e eeuw en ook de vredesmissies gedacht en op 5 mei gedenken we de bevrijding van het nazi-regime.
Er is een tijd geweest, dat er vragen werden gesteld bij dit gedenken: moet dat nog wel, zo lang na dato? Met het verstrijken van de
jaren zijn er steeds minder mensen, die het allemaal nog zelf hebben meegemaakt. En we dachten misschien ook wel, dat een
oorlog in Europa eigenlijk niet meer denkbaar was in de 21e eeuw.
Overigens waren er buiten Europa genoeg plaatsen in de wereld, waar mensen nog steeds lijden onder oorlogsgeweld.
De inval van de Russen in Oekraïne heeft ons hard wakker geschud. Oorlog blijkt nog niet passé te zijn in onze moderne tijd.
De beelden van verwoesting en geweld komen dagelijks tot ons. En je voelt je machteloos: je kunt het geweld in Oekraïne niet
stoppen, al zou je dat nog zo graag willen. Is het dan toch zo, dat de (militair) sterkste het pleit wint? En zal dat ooit veranderen?
Er spelen zoveel belangen door elkaar. Het is opvallend, dat de vroege christenen als symbool van de overwinning van het kwaad
het Lam kozen. De overwinning van het Lam maakt een einde aan alle geweld, zo lezen we het boek Openbaring.
Een Lam… Op de wapenschilden van de groten der aarde staan verscheurende leeuwen en bloeddorstige adelaars, maar een
Lam? Niets weerlozer en onschuldiger dan een dartelend lammetje in de voorjaarswei. En toch is het Lam het teken van Christus’
overwinning, die we met Pasen gevierd hebben. Dat zegt wel iets.
Wij zijn geneigd om agressie en geweld te beantwoorden met tegengeweld. Kijk maar, hoe sinds de Oekraïne-oorlog de budgetten
voor defensie-uitgaven verhoogd zijn. En dat is ook wel begrijpelijk: je wilt je mensen niet met een verouderde uitrusting het veld in
sturen. Het lam wijst ons er op: dat geweld en tegengeweld niet de enige weg is. Er zijn ook zachte krachten aan het werk, dat zien
we ook nu: mensen die elkaar ondersteunen en opvangen. Mensen die moed houden, ondanks alles. Mensen, die blijven hopen op
vrede, ondanks alles. In de komende dagen gedenken we weer de offers, die mensen hebben gebracht voor vrede en vrijheid.
Dat is en blijft een goede zaak: dat ook mensen van nu nadenken over wat vrede en vrijheid is. Met als hoop: de overwinning van
het Lam. Dat het goedkomt, ooit. Dat alle mensen in de hele wereld elkaar de ruimte geven om samen in vrede te leven.
Ds. L.W. Nijendijk
MEDEDELINGEN / AGENDA
Nieuwe predikant bij CGKV gemeente
Wij ontvingen van de CGKV te Harlingen het bericht dat zij binnenkort weer een predikant mogen begroeten.
Ds. David de Jong ( Den Ham) heeft het beroep aangenomen en binnenkort volgt er meer info wanneer hij zijn intrede zal doen.
Wij zijn blij en dankbaar met hen dat zij weer een herder en leraar hebben. Van harte gefeliciteerd namens ons allen.
Poëzie, proza en bezinning: 4 mei
Na afloop van de kranslegging met Dodenherdenking op woensdag 4 mei op de Algemene Begraafplaats organiseert de
Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen een bijeenkomst in De Haven. Tijdens dit samenzijn zal een aantal gedichten worden
voorgedragen, is er samenzang en zal burgemeester Ina Sjerps ingaan op het onderwerp Oorlog en vrede anno 2022. De muziek
wordt verzorgd door Ulbe Tjallingii. U wordt welkom geheten met koffie en thee. Het programma duurt ongeveer een half uur en
staat open voor alle belangstellenden. De aanvang is ca. 20.30 uur. Van harte welkom!
Bevrijdingsconcert Grote Kerk: 5 mei
Op Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei, is er een mooi Bevrijdingsconcert in de Grote Kerk, georganiseerd door de
Werkgemeenschap van Kerken. Het stadsorgel wordt deze avond bespeeld door Eeuwe Zijlstra. Jan Vermaning, gelouterd blazer
bij het Noord Nederlands Orkest, zal diverse trompetten laten klinken. Gastheer en verteller van een aantal Harlinger verhalen is
Teunard van der Linden. Er is ook samenzang met enkele bekende liederen van Valerius (Gelukkig is het land, Wilt heden nu
treden). Het programma wordt besloten met enkele Harlinger liedjes. De toegang tot dit volksconcert is gratis. Na afloop is er een
collecte. De aanvang is om 20.00 uur. Zegt het voort!
OPROEP: Voor Tsjerkepaed 2022 zijn we op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om op een zaterdagmiddag , tussen 2 juli t/m 3
september, van 13.30 – 16.30 uur als gastheer/gastvrouw op te treden in de Grote Kerk EN/OF de Nicolaaskerk te Midlum.
Meer info op blz 16 Getijdenstroom nr. 5. Ook voor info en/of aanmelden bij mw. Margriet Tichelaar, tel. 0630810412
Kerkdienst volgende week :
zondag 8 mei – 9.30 uur – Grote Kerk - voorganger ds. T.G. van der Linden, organist Sjouke Bruining
De voorjaars gemeenteavond is op dinsdag 10 mei a.s. in de grote zaal van Almenum. Aanvang 19.30 uur. Komt u / kom jij ook
met ons meedenken en meepraten? Er komen een aantal onderwerpen aan de orde. Meer info in de volgende zondagsbrief.
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