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                 Zondag 17 april   2022 
Bij deze dienst 
Het is vandaag Pasen. Het feest van de opstanding en de overwinning op de dood. Het feest van de verhoging van Jezus en van de 
belofte, dat alle dingen nieuw zullen worden. Vanmorgen luisteren hoe de evangelist Johannes schrijft over de ontmoeting tussen 
Maria en Jezus in de hof.  
Met de kinderen sluiten we het project van de Veertigdagentijd af en we verheugen ons op veel samenzang.  
Na de dienst is er een boekuitreiking, gelegenheid tot koffiedrinken en om de lammetjes te zien bij boer Sijtsma.  
Om 12.30 uur is er nog een Paasviering buiten, met trompetmuziek, op de Algemene Begraafplaats.  
We denken aan degenen die thuis of elders met ons verbonden zijn en wensen elkaar gezegende Paasdagen. 
 
Zondag 17 april 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden, Paaszondag 
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: Jet Twijnstra /   diaken:  Anne van der Tuin  /   organist : Eeuwe Zijlstra 
Lector :  Aagje Wouda /  Schriftlezing :  Paasevangelie uit Johannes 20 ; 1-10 / Johannes 20 : 11-20 
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 P.G. Harlingen-Midlum.  
 

Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar  Dhr. Th. de Vries ( is weer thuis  uit het ziekenhuis )  en 
naar dhr. L. Rijfkogel ( ter bemoediging ). 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:  
Wij leven mee met de Oekraïners in onze stad en provincie, die hopen op een keer in het lot van hun land en volk, 
en die bidden voor het behoud van hun geliefden.  
Wij denken ook aan wie in zorg over hun gezondheid verkeren. Aan Sybe Bijlsma, Jaap van der Meulen, Klaas van der Bij, 
Bauke van der Ploeg, Cees Glashouwer, Rein Engelman, Ymieke Miedema en Eelke Haaksma, die afgelopen woensdag een 
hartoperatie onderging in het MCL.  
Tamar Miedema brak ongelukkig haar pols, maar maakt al weer muziek op de piano met één hand.  
We denken ook aan wie een chronische ziekte onder de leden hebben en hun krachten langzaam zien tanen en aan onze ouderen. 
Dat Gods kracht en sterkte al onze zieken mag dragen en ons allen inspireert, nu het Pasen geworden is. 
 
Uitleg bloemschikking PASEN. De lezing bij deze schikking is Joh. 20 vers 1-18. Waar de toekomst gesloten leek door de dood 
van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. De 
puzzelstukjes vallen op z’n plek. De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet hebben ons bij de vreugde en 
verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst. 
kernwoorden zijn opstanding – toekomst – nieuw leven. Een nieuw begin, een nieuwe lente.  
We zien voorjaarsbloemen in de schikking. De takkenconstructie wordt bloeiend. Ook zien we een ronde kei , als een grot, de half 
edelsteen amethist,  door de natuur geschapen,  witte windsels en  2 bloeiende narcisbollen als  engelen naast het graf.  
 
De tekst bij de schikking is:   De aarde zit boordevol hemel, en elke struik hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van 

God. Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit. 
De rest zit er omheen en plukt  bramen. Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en 
geloven.             Het resoneert in dit gedicht van Elizabeth B. Browning. 

 
Beroep:  
Ds. Ulbe Tjallingii heeft het beroep dat op hem was uitgebracht door de protestantse gemeente Bitgum e.o. aangenomen. In juni zal 
hij deze nieuwe taak, die goed te combineren is met het werk in de PG Harlingen-Midlum, beginnen.   
 
Hierbij willen we ds. Tjallingii  van harte feliciteren en wensen hem veel voldoening in het werk dat hij voor deze gemeente mag 
gaan doen.  Ulbe, het is fijn dat je ook bij ons kunt blijven. Gods Zegen gewenst op je verdere levenspad. 

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie   ‘Wees niet bedroefd. Want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ Nehemia 8:11 
Eens, en volgens historici zelfs 19 keer, lag de stad Jeruzalem in puin, zoals we beelden zien van het verwoeste Maria Polis in 
Oekraïne. Het opbouwwerk zal heel veel energie kosten en jaren gaan duren. De teruggekeerde ballingen zijn eraan begonnen, aan 
het opbouwen van de stad en de verwoeste tempel, en Ezra spreekt hen moed in. Om niet bij de pakken neer te zitten, maar elke 
dag weer de draad op te nemen. Met een blij hart.  
Dat laatste is een bron van energie. Ook voor ons, nu en vandaag. Als je (de) dingen met blijdschap doet, gaan ze als vanzelf. 
Groot is de kracht en sterk de energie van de vreugde van Pasen, waarop Ezra mag preluderen.  
We mogen met Christus opstaan en in nieuwheid van leven wandelen, hoezeer andere krachten en depressieve gedachten ons ook 
kunnen aangrijpen. Laten we niet bedroefd zijn, maar de echtheid van ons geloof laten blijken in de vreugde die het ons geeft, met 
elkaar, in de kring van allen die geloven. We mogen voortgaan op de weg van geloof, hoop en liefde en het Paasevangelie 
omarmen als boodschap van vrede, voor het hart en als belofte aan de wereld.  
De dood heeft niet het laatste woord. Wij mogen alle doodsheid afschudden en vreugde zoeken en vinden in Hem, die onze 
vreugde is. Hij zal ons de kracht schenken, onze tocht door dit leven met blijdschap vol te houden en met liefde te voltooien. 

Teunard van der Linden 

Mededelingen / de agenda en belangrijke aandachtspunten: 
>>>>  Inleveren kopij voor Getijdenstroom voor zondagavond 17 april 18.00 uur bij de redactie<<<<< 

Oekraïne  
Deze week is het de laatste week dat de collectebussen bestemd voor de vluchtelingen uit Oekraïne in de kerk staan. “Witte 

Donderdag” 14 april werden de bussen nog ingezet bij de Avondmaalsdiensten. De opbrengst wordt, samen met een bijdrage van 

de Diaconie, geheel overgemaakt naar Giro 555 ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne. Uiteraard zullen we het bedrag in 

Getijdenstroom aan u bekend maken.    

Project Gambia  
Koster Kees gaat donderdag 28 april op (werk)vakantie naar Gambia. Eerst zou het op 23 april, maar de vliegmaatschappij heeft 
het vertrek een paar dagen uitgesteld. Vervelend, maar het is niet anders. Vandaag kunt u de schooltassen met spulletjes in de kerk 
afgeven. De collecte bij het uitgaan is bestemd voor project Gambia.  
 
Lammetjes kijken: 
Het is zover! Deze zondag 1e Paasdag kunnen we op excursie naar de boerderij van de familie Sijtsma (Ludingaweg 37). 
Lammetjes en kalfjes zien en meemaken dat de koeien voor het eerst de wei in gaan. Hoop hilariteit! Na het koffiedrinken met wat 
lekkers erbij vertrekken we rond 11.30 uur op de fiets of met de auto naar de boerderij.  
 
Nieuws van de Samen aan Tafel commissie, op 20 april organiseren we onze volgende bijeenkomst. 
Plaats: ‘de Haven’ Noorderkade 2  /  Aanvang maaltijd: 17.30 uur  /  Inloop vanaf 17.15 uur /  Kosten: €6 per persoon. 
U kunt zich nog  opgeven via de intekenlijsten die achter in de kerk liggen of per telefoon bij een van de commissieleden. 
Als het vervoer een probleem is kunt u contact opnemen met een lid van de commissie. (zie de namen G.S. nr. 4. Blz 15)) 
 
Gespreksgroep Harlinga 
Woensdag 20 april is de laatste gespreksgroep van dit seizoen in Harlinga o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii van 9.45 – 11.45 uur. Van harte 
welkom in de grote zaal !! 
 
Gespreksgroep  Almenum 
Donderdag 21 april is er als afsluiting van dit seizoen nog een gesprekskring in Almenum, o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii van 9.45 – 11.45 
uur.  Van harte welkom in de grote zaal !! 
 
Overige kerkdienst (en) vandaag en volgende week : 
zondag 17 april  – 12.30 uur Algemene Begraafplaatsdienst Harlingen – voorganger ds. T.G. van der Linden  
zondag 24 april -   9.30 uur Grote Kerk – voorganger drs. Mw. Martha Kroes – Beloken Pasen 
 
Agenda voor de komende week: 
Dinsdagmiddag  19 april  14.30 uur  - gesprekskring Rondom de tafel, in de  Pastorie. 
Donderdagavond 21 april, 19.30 uur  - kerkenraad in de Hoeksteen 
 

Ter bemoediging :   Leven in Zijn Licht 
Goede en Gezegende    Hij heeft de duisternis verdreven,  Je mag je in dit licht begeven. 
Paasdagen gewenst !   De schaduw op de vlucht gejaagd.  Zijn lichtkrans reikt een hemel hoog. 

Met Licht en heerlijkheid omgeven,  Hij zal je levenslang omgeven, 
hartelijke groet van uw scriba  Wat door het donker werd geplaagd. Omspannen als een hemelboog. 


