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Zondag 22 mei 2022 
Bij deze dienst 
Het is vandaag de 6e zondag van Pasen, met de naam 'Rogate' (vraagt / bidt). Het is de laatste zondag voor Hemelvaart. 
Bij de Paastijd hoort het gebed van de gemeente om de komst van de Geest, als Jezus ten hemel gevaren is.  
Vanmorgen is kandidaat A.T. de Gorter onze voorganger. Allen een goede en gezegende dienst gewenst, als gemeente  
bij elkaar in de kerk of thuis of op uw vakantieadres, maar met ons verbonden. 

Zondag 22 mei 9.30 uur Grote Kerk – voorganger kandidaat A.T. de Gorter 
Liturgische kleur  wit Deze dienst is ook te volgen via de live-stream www.pg-harlingen.nl 
Ouderling: Wanner Los / diaconie: Mirjam de Boer en Ytie Nijdam  / organist  Eeuwe Zijlstra 
Lector: Jet Twijnstra /  Schriftlezing :  Ps. 67 : 2 - 8   / Joh. 14 : 23 - 31 
Kindernevendienst : Neeltje Hiemstra  /  Kinderoppas :  Boukje Bruinsma  
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.  

Gambia: 
Koster Kees is alweer een week terug in Nederland. Zijn "werk"-vakantie zit erop. In deze dienst, als een "dankjewel", laat hij ons 
zien wat hij in Gambia heeft beleefd. 

Omzien naar elkaar: 
De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar mevr. R. Nijendijk-Cnossen, ( op 16 april overleed 
plotseling haar echtgenoot) en naar mevr.J. Jelsma-Rozendaal, ( het is nu een jaar geleden dat haar man is 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. 

Kerkdiensten in de komende week: 
Hemelvaartsdienst : Op donderdag 26 mei bent u welkom in de Nicolaaskerk in Midlum voor de dienst op 
Hemelvaartsdag. We vieren deze dag als de dag van het licht, waarin Christus binnentreedt, voor ons uit.  
Wij mogen ons hart opheffen en leven in zijn licht. Dat vieren we met onze liederen en gebeden.  
De dienst begint om 9.30 uur en….. traditioneel komt men op de fiets 

Vieringen woonzorgcentra 
Komende woensdag (25 mei)  is er weer een middagwijding in De Spiker, aanvang 15.30 uur; voorganger ds T.G. van der Linden. 
Zondag 29 mei:  De Batting  – 10.30 uur – voorganger ds. U.Tjallingii – organist Kees Schout 

De Spiker  -  16.00 uur – Viering Heilig Avondmaal - ds. J.P. Lindeboom – organist Simon Bouma 
Almenum – 19.00 uur – Viering Heilig Avondmaal – ds. T.G. van der Linden – organist GerritJan Elsinga 

Zondag 29 mei   Grote kerk -   9.30 uur – voorganger ds. U. Tjallingii – organist Otto Roelofsen – ouderling Rintse Twijnstra 

Meeleven 
- Wij leven mee met de nabestaanden van mw. Helga Eveline Lemstra-Tobjinski, die afgelopen maandag in de Batting 

overleed op 88-jarige leeftijd. De uitvaartdienst vond plaats afgelopen vrijdagmiddag in de Nicolaaskerk. In de dienst zal 
haar in memoriam volgen. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht.

- Donderdag 19 mei is overleden Reinhardt Albert Engelman in de leeftijd van 83 jaar. De laatste maanden verbleef hij in 
Sneek, Leeuwaren en Franeker. Het afscheid vindt plaats op woensdagmiddag 25 mei in het crematorium in Goutum. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid.

- Doede Onnes kamt met blaasklachten en ondergaat momenteel een aantal onderzoeken. Voorlopig moet hij rustig aan 
doen. Wij hopen met hem op gunstige ontwikkelingen.

- Piet Tichelaar kamt met ouderdomsklachten en staat momenteel onder dokterscontrole.
- Uit revalidatiecentrum Beetsterzwaag is weer thuis dhr. Sjoerd IJbema, Wij wensen hem een voorspoedig verder herstel.
- Wij bidden voor alle zieken in de gemeente en voor hen die voor hen zorgdragen, om Gods kracht en nabijheid.

http://www.pg-harlingen.nl/
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Meditatie: “de Geest als leermeester” n.a.v. Joh.14 vers 26:  
“De pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, zal jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering 
brengen wat ik tegen jullie gezegd heb”  

Wat kan een leermeester veel betekenen, zoals de meester of juf van de lagere school. Zij leren/leerden je niet alleen lezen en 
schrijven, hun invloed ging veel verder dan de vakken waarvoor we een rapportcijfer kregen. Ze brachten ook iets over van liefde 
voor de natuur, of voor muziek, de geschiedenis en Bijbelse verhalen. Ze konden soms prachtig vertellen. Ze waren ook een soort 
opvoeder, een wegwijzer op je nog prille levenspad. Ze brachten ons iets bij van de liefde voor God en respect voor de medemens. 
Naast de ouders hadden zij een belangrijk aandeel in de vorming van de kinderen. 
Ons tekstwoord spreekt over de Heilige Geest als leermeester. Hij zal alles duidelijk maken en in herinnering brengen wat Jezus 
gezegd heeft. Het is verbazingwekkend hoe veelzijdig de Geest is. 
Hij wordt in de Bijbel voorgesteld als een moeder die ons troost, als een advocaat die ons bijstaat, als een gids die ons leidt, als een 
innerlijke stem die ons geweten vormt, als de wind die ons aandrijft, als een vuur dat ieder aansteekt en als een duif, argeloos en 
puur. Die veelheid van beelden zegt iets over de rijkdom van de Geest. God is op vele verschillende manieren ons nabij. In Joh. 14 
ontmoeten we de Geest als leermeester, die ons bijbrengt wat Jezus bedoeld heeft, toen Hij sprak van treurenden die getroost 
zullen worden en zachtmoedigen die de aarde zullen beërven; toen Hij zieken genas en bezetenen bevrijdde; en toen Hij het brood 
brak voor de mensen en uiteindelijk zijn leven gaf voor ons allemaal. De Heilige Geest leert ons wat voor verademing dit alles 
betekent voor ons bestaan. De Geest voedt ons op in de liefde van Christus, Hij brengt ons bij wat verzoening is, vrede en 
gerechtigheid. Hij leert ons veel van God te verwachten en ons te leven als kinderen van God. Zo vormt Hij ons leven.  
Een leermeester kan veel betekenen..... (één van mijn meditaties destijds als voorzitter van Passage avdk-z) 

Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers:  (onderstaande wordt zondag 22 en 29 mei ook afgekondigd) 
Op 1e Pinksterdag nemen we in de dienst afscheid van de ouderlingen Lies Hager-Schriemer, Jet Twijnstra, Rintse Twijnstra, 
(allen  na een periode van 12 jaar). Van Doede Onnes en ouderling-kerkrentmeester Peter Baard ( beide 4 jaar). Binnen de diaconie 
stoppen Ytie Nijdam-van der Gaast (na 12 jaar) en Anne van der Tuin (8 jaar).  
Herbevestigd zullen worden Tryntsje Bouma-de Jong als diaken en Joop Puite als ouderling kerkrentmeester beide opnieuw voor 
een periode van 4 jaar. Tiny Glashouwer- de Jager (ouderling kerkrentmeester), Ymieke Miedema-Hiemstra (jeugdouderling) en 
Annie van der Kooi-Zegel (ouderling-scriba) verlengen hun periode (nu) met 2 jaar. Daarnaast hebben de kerkrentmeesters Wibbina 
Schaap en Ele Henk Wouda aangegeven hun periode als kerkrentmeester opnieuw met 4 jaar te verlengen. Zij zijn geen ouderling 
kerkrentmeester en hoeven daarom niet te worden herbevestigd, maar behoren wel tot het college van kerkrentmeesters.  
Bevestigd zullen worden als ouderling: Marjan Overdijk, Aagje Wouda-Drijfhout, Oane Zuidema en Eerde de Vries. Als diaken 
worden bevestigd: Aafke Hibma-Bijlsma, Elly de Wind-Meines en Tia Ammeraal. 

Rintse Twijnstra wordt technisch voorzitter van de diaconie. Omdat hij op zondag 5 juni een periode van 12 jaar als ouderling afsluit 
kan hij kerkorderlijk gezien niet gelijk weer worden bevestigd. Tussen nu en zijn nieuwe bevestiging moet een periode van 11 
maanden zitten. Dat betekent dat hij in mei 2023 opnieuw zal worden bevestigd, maar dan als diaken.  
Als gemeente mogen we dankbaar zijn dat er opnieuw gemeenteleden zijn die zich willen inzetten om mee te willen werken in Gods 
Wijngaard. Want… we kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig, een ieder met zijn of haar gaven. Welkom allemaal en tegen 
diegene die afscheid nemen als ambtsdrager zeggen we: héél hartelijk dank voor jullie inzet en vertrouwen en in de afgelopen 
jaren. Heeft u bezwaren tegen een benoeming, dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij de scriba, Midlumerlaan 2-28 of via de mail: 
avdkzegel@ziggo.nl        Annie van der Kooi-Zegel (scriba) 

MEDEDELINGEN / AGENDA: 
Zondag 22 mei wordt er zoals elke vierde zondag van de maand om half vijf 's middags weer een Choral Evensong gezongen in 
het kerkgebouw van de CGKV 'de Haven' te Harlingen. De Evensong wordt gezongen door de Ichthuscantorij o.l.v. Geke 
Bruining en Sjouke Bruining bespeelt het orgel. Naast de vaste gezongen onderdelen is er ook veel samenzang. De muziek is dit 
maal van de hand van bekende Engelse componisten zoals Sanders Tertius Noble en Simon Lole. U bent van harte welkom. 

Bonhoefferavond 
Voor maandag 23 mei en 30 mei staan twee (inhaal) Bonhoeffer-avonden gepland, waarop ds Van der Linden de bekendste 
briefteksten van de Duitse pastor en theoloog Dietrich Bonhoeffer zal inleiden. De avonden zijn in De Hoeksteen en duren van 
19.30 uur – 21.00 uur. Er is nog ruimte voor een paar deelnemers. 

Consistorie 
Op vrijdagmiddag 27 mei om 14.00 uur, vergadert het consistorie weer in De Hoeksteen, om pastoraal aandacht te schenken aan 
lied en leed in de gemeente, zaken te delen betreffende de gemeenteopbouw en verder te werken aan het plan ‘Levende 
gemeente’. 

Kopij voor ons kerkblad Getijdenstroom inleveren uiterlijk op maandag 23 mei tot 18.00 uur > getijdenstroom@pg-harlingen.nl 
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