Wekelijkse Zondagsbrief
Zondag 24 april 2022
Bij deze dienst
Het is vandaag de zondag na Pasen, ook wel genoemd ‘Beloken Pasen’ naar de luiken van het hoofdaltaar en soms ook van het
orgel, die weer gesloten werden na het feest. De liturgische kleur is heel de Paastijd wit. Gastvoorganger is pastor Martha Kroes uit
Sexbierum, de echtgenote van ds Hefting, die de dienst op Goede Vrijdag leidde in de Grote Kerk. Wij wensen u allen, ook die thuis
of elders met de dienst verbonden zijn, een goede en gezegende viering.
Zondag 24 april 9.30 uur Grote Kerk – voorganger mw. Martha Kroes, Sexbierum - Beloken 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:
Doede Onnes
/ diaken: Sissy de Boer / organist : Sjouke Bruining
Lector :
Jan de Jong
/ Schriftlezing : O.T. Genesis 28 : 10 – 22 / Evangelie : Lucas 24 : 13-35
Kindernevendienst :
Alie Zuidema
/ Kinderoppas : Boukje Bruinsma
Koster / beamer
Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda
Collecte in de kerk: (deze is voor deze keer nog bij het uitgaan van de kerk en per 1 mei zullen we gewoon met collectezak en
collecteschaal tijdens de dienst, zoals gebruikelijk is, gaan collecteren.). 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 P.G. Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar
mw. Jelle Keulen, en naar dhr. Eelke Haakma.
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:
- Mw. Jellie Keulen werd 8 april opgenomen in het MCL voor een buikoperatie. Na twee dagen mocht ze weer thuiskomen.
Helaas voelde zij zich na een paar goeie dagen thuis niet helemaal in orde. Vorige week zaterdag 16 april werd ze weer
opgenomen en afgelopen vrijdag 22 april kwam ze weer thuis en met goeie berichten. Wij zijn met haar dankbaar en
hopen en bidden voor een volledig herstel. Heel veel sterkte en Gods nabijheid toegewenst.
- Dhr. Haakma mocht na een hartoperatie in het MCL weer thuiskomen om verder te herstellen. De operatie heeft lang op
zich laten wachten, waardoor de krachten ook waren afgenomen. Wij hopen en bidden dat dhr. Haakma zich spoedig weer
wat beter mag gaan voelen. Er is nog wel een lange weg te gaan en wij wensen hem daarbij sterkte en kracht met daarbij
Gods onmisbare zegen.
- Mw. Tiny Bakker-de Groot laat ons weten dat zij is verhuisd naar Franeker, maar verbonden blijft aan onze gemeente. Wij
wensen mevr. Bakker een goede tijd in haar nieuwe woning.
- Dhr. Rein Engelman is verhuisd naar Franeker.
-

kerkdienst volgende week :
Zondag 1 mei 9.30 uur - voorganger ds. T.G. van der Linden – organist Eeuwe Zijlstra – ouderling Rintse Twijnstra
Agenda voor de komende week:
Maandag 25 april
9.00 uur

-

Dinsdag 26 april
Donderdag 28 april

-

14.30 uur
19.30 uur

vergadert de commissie Vorming en Toerusting, met het oog het afgelopen,
lopende en komende seizoen van het kringwerk
Moederclub in de Hoeksteen
college van kerkrentmeesters in de Consistorie van de Grote Kerk

Ter info:
Afgelopen donderdag stond er een I.M. van ds. Bertus Nijendijk in het Friesch Dagblad. Een kopie daarvan ligt achterin de kerk bij
de
zondagsbrieven.
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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Overlijdensbericht:
Zaterdag 16 april, Stille Zaterdag, overleed na een korte maar zeer ernstige ziekte ons gemeentelid en oud predikant Bertus
Nijendijk in de leeftijd van 68 jaar.
De afscheidsdienst is zaterdag 23 april om 11.00 uur in de Grote Kerk met aansluitend de begrafenis op het kerkhof van Midlum.
We wensen Rinske Nijendijk, de kinderen en kleinkinderen Gods troostvolle nabijheid bij dit grote verlies.
De afscheidsdienst is ook te volgen via www.pg-harlingen.nl
(onderstaand gedicht ontving de kerkenraad ter bemoediging en ik wil dit graag met u delen)
Ter bemoediging voor ons allen:
’t Is vaak niet te verklaren
hoe God de dingen doet,
totdat je toch uiteindelijk
Zijn Vaderarm ontmoet.
Hij troost je en bemoedigt
als alles duister lijkt.
weet, wat gebeuren mag,
Zijn liefde nimmer wijkt.

Hij gaat soms wondere wegen
dan vragen wij ons af
of Hij ons wel helpt dragen
het kruishout dat Hij gaf.
maar plots zien wij Zijn armen
vast om ons heen gelegd,
bemerken we Zijn aandacht
gelijk Hij heeft voorzegt.

’t Is vaak niet te verklaren
zoals God ons geleidt
maar Hij weet alle dingen
kent onze levensstrijd.
Hij laat ons nooit verzinken
hoe hoog de zee ook gaat
en blijft ons, wat ook kome
een Steun en Toeverlaat.

Ds. Bertus Nijendijk,
Met warmte en genegenheid gedenken wij de mens Bertus Nijendijk. Om wie hij was, een groot verteller maar ook iemand met een
luisterend oor voor een ieder die bij hem kwam. Een vredestichter in ons midden. Wij zullen hem missen.
Ik hoop dat de herinneringen aan ds. Bertus Nijendijk ons allen tot troost mag zijn.
Met een groet van uw scriba
Meditatie ‘Want God de HEER is een zon en schild’, Psalm 84:12
Psalm 84 is een pelgrimslied: een lied van mensen onderweg, in dit geval op weg naar Jeruzalem, om daar in en rond de tempel de
feesten te vieren, die hoorden en horen bij het joodse volksleven. Het zijn liederen, waarin verlangen doorklinkt. Zoals
vakantiegangers kunnen verlangen aan te komen op de plaats van bestemming, bezingen de pelgrims in hun lied de goedheid van
God en zijn woonplaats onder de mensen, waar zelfs de mus en de zwaluw een plekje vinden om het jongen neer te leggen: bij
Gods altaren (vers 4).
In ons tekstvers gebruikt de psalmdichter een dubbele vergelijking: is God, de HEER, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en
trouw is aan zijn schepping, niet als de zon? De zon die al wat op de aarde leeft verlicht en verwarmt? Die het leven op aarde
mogelijk maakt?
Het is een prachtig beeld, dat in de kerk is overgedragen op de Opgestane Heer als ‘zonne der gerechtigheid.’ Want nu de Heer is
opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan!
Naar deze nieuwheid van leven strekt zich ons verlangen uit, als we horen van oorlog en geweld, tegenslag en verdriet.
Het beeld van het schild roept de beschermende kant van het geloof op. Wij mogen schuilen in Gods tempel (vers 11), ja schuilen
aan Gods hart (vers 12). Bij Hem is herbergzaamheid en veiligheid in onherbergzame en onveilige tijden.
Voor de pelgrims gold dit letterlijk, van alle gevaren onderweg. Kwetsbaar is ook ons leven. We mogen vertrouwen stellen in de
HEER, die zijn zon doet opgaan op goeden en bozen, en een schuilplaats in gevaren.
Inderdaad: een zon en een schild. Lied 967 zingt:
1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.

4. Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
Erbarm u, Heer.

5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.

6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.
Hartelijke groet ds. Teunard van der Linden
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Deze wekelijkse kerkbrief van de Protestantse Gemeente Harlingen - Midlum wordt in eigen beheer uitgegeven. Kopij
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