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Zondag 8 mei   2022 
Bij deze dienst 
Het is vandaag de vierde zondag van Pasen, met de naam Jubilate: juicht voor de Heer, ontleent aan de Latijnse tekst van Psalm 
66, de Psalm van de zondag. Het einde van de meivakantie komt in zicht, nu de scholen morgen weer open gaan.  
We lezen deze dienst uit de Bergrede en de Brieven over onbezorgdheid en de oproep daartoe. Dat lijkt flink te botsen en te 
schuren met de situatie in de wereld op dit moment en onze diepgewortelde neiging tot zorg.  
Soms maken we ons ook druk om niets en valt alles wat we vreesden reuze mee. De uitnodiging is te leven uit Gods hand, en niet 
voor eigen rekening. We tellen de zondagen van Pasen door tot aan Hemelvaart.  
Van harte weer een goede en gezegende dienst gewenst, die we besluiten met het prachtige lied ‘Zolang wij ademhalen.’ 

Zondag 8 mei 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden, 
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: Lies Hager  /   diaken:   Tryntsje Bouma  /   organist :  Sjouke Bruining 
Lector : Neeltje Hiemstra  /  Schriftlezing :  Matth. 6 : 19-34  / Filippenzen 4 : 4 - 7 
Kindernevendienst : Anne van Eijck / Kinderoppas :  SaÏda Smilde 
Koster / beamer  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  Dhr. H. Zuidema ( i.v.m. zijn gezondheid ), 
en naar  Dhr. C. v.d. Zee ( is kort geleden van Almenum naar De Spiker verhuisd ).
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. 

We denken hierbij aan alle zieken en zij die zorgdragen en wensen hen Gods kracht en nabijheid. 

Overlijdensbericht: 
Zondag 1 mei overleed geheel onverwachts ons gemeentelid mw. Antonia (Tonny)  Bambach-van den Berg in de leeftijd van 
91 jaar. Het afscheid met aansluitend de begrafenis heeft afgelopen vrijdag 6 mei plaatsgevonden. Wij wensen de fam. 
Bambach en andere bekenden van mw. Bambach heel veel sterkte bij dit grote verlies. 

Lied dat we zingen tijdens deze dienst, behorende bij het kindermoment: 
Eens brachten de moeders, Want juist aan de kleinen Wie niet als een kind wordt 
hun kinderen tot Jezus wil Hij zijn liefde geven.  en niet leert te ontvangen, 
Toen spraken de discipelen Het Koninkrijk der hemelen die kan helaas niet binnengaan 
Ga weg van de Heer. dat is er voor hen. in Gods Koninkrijk. 
Maar Jezus zag hen henen gaan, Want Hij spreidde zijn armen wijd Heer, leert U mij als hen te zijn, 
En sprak hen o zo vriendelijk aan en toonde zijn genegenheid maak mij ontvankelijk en rein 
Laat, o laat de kinderen  aan alle, alle kinderen  laat mij het kind, het kind zijn 
komen tot Mij! die kwamen bij Hem.  dat U ziet in mij. 

‘Zij die geloven haasten niet’ 
Dit is de titel van een boekje met daarin 50 columns geschreven voor het Friesch Dagblad door onze predikant ds. Teunard van der 
Linden. De columns beschrijven zijn persoonlijke weg in de afgelopen vier jaar, vanaf de aankomst in Harlingen tot aan het huwelijk 
met een Friese boerendochter. Halverwege verandert ‘ik’ dan ook in ‘wij’. 
Aan het einde van de dienst op 8 mei zal het eerste exemplaar worden uitgereikt aan de voorzitter van de kerkenraad Wanner Los 
en voor wie belangstelling heeft voor het boekje, dit is na afloop van de dienst tegen kostprijs (ad € 5) te verkrijgen. 

Kerkdienst 15 mei  
Grote Kerk – 9.30 uur – voorganger ds. A.W. Riepma  -  organist  Bauke van der Meer  - ouderling. Annie van der Kooi 
Kerkdienst 22 mei  
Grote Kerk – 9.30 uur -  voorganger  kandidaat  A.T. de Gorter – organist  Eeuwe Zijlstra  -  ouderling   Wanner Los 
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Overweging: ‘Jezus leeft en ik met hem’ 

Het is de tijd van Pasen, veertig dagen lang, tot aan het feest van Hemelvaart. Wij vieren zondag aan zondag Jezus’ verrijzenis als 
teken van een nieuw begin, een nieuwe schepping.  In zijn verrijzenis heeft hij alles herschapen en komen wij met Hem ons lot te 
boven. Kort samengevat in het Paaslied:  Jezus leeft en ik met Hem. Waar de Geest der liefde – de Geest van Christus werkzaam 
is, vindt herschepping plaats en worden wij nieuwe mensen.  
Wij mogen leven binnen de Pinkstercirkel, waarin alles moet meewerken ten goede, de wereld aan het licht getild wordt en mensen 
nieuwheid van leven mogen ontvangen én ervaren bij Woord en sacrament.  
Dag aan dag mogen wij uit en door dit Evangelie leven. 

1. Jezus leeft en ik met Hem! 2. Jezus leeft! Hem is het rijk
Dood, waar is uw schrik gebleven? over al wat is gegeven.
Hem behoor ik en zijn stem En ik zal, aan Hem gelijk,
roept ook mij straks tot het leven, eeuwig heersen, eeuwig leven.
opdat ik zijn licht aanschouw, God blijft zijn beloften trouw, -
dit is al waar ik op bouw. dit is al waar ik op bouw.

Hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden 
MEDEDELINGEN / AGENDA 

Nascholingscursus  
Ds. T.G. van der Linden verblijft  i.v.m. een nascholingscursus maandag 9 mei en dinsdag 10 mei in Doorn. Heeft u, om wat voor 
reden dan ook, een predikant nodig, dan kunt u contact opnemen met de scriba tel. 0517 851995. 

Gemeenteavond 10 mei in Almenum  (zie de bijlage) 
De voorjaars gemeenteavond  is op dinsdag 10 mei a.s. in de grote zaal van Almenum. De deur is vanaf 19.30 open en we 
beginnen om 19.45 uur. Komt u / kom jij ook met ons meedenken en meepraten?  De agenda wordt via de mail meegestuurd naar 
de ontvangers van deze zondagsbrief  en  ligt voor de kerkgangers  onder ons in de kerk op de tafel bij zondagsbrief. 

Brei cafe op maandag 9 mei in de Hoeksteen, vanaf 14.00 uur 
Moderamen vergadering op donderdag  12 mei in de Hoeksteen. Aanvang 19.30 uur 
Consistorie vergadering op vrijdag 13 mei in de Hoeksteen. Aanvang 14.00 uur 

Nieuwe ambtsdragers: 
Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we opnieuw aan u, als leden van de Protestantse Gemeente mogen doorgeven dat  
mw. Tia Ammeraal heeft toegezegd om diaken binnen onze gemeente te willen worden.  
Hiermee is het college van diakenen weer compleet. Wij heten Tia ook via deze weg van harte welkom en hopen op een prettige 
samenwerking en een goede tijd. 

BELANGRIJK:  Hieronder een drietal  OPROEPEN 

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 

Sleutels van de Hoeksteen: 
Er zijn heel veel sleutels van de Hoeksteen in omloop. De kerkenrentmeesters willen heel graag weten wie er allemaal in het bezit 
zijn van deze sleutel. Op dit moment is er geen overzicht  en ook belangrijk: mocht  er  iets onvoorziens gebeuren in de Hoeksteen,  
dan moet er een overzicht  zijn wie in het bezit van deze sleutel is/zijn.. Heel graag een telefoontje naar Joop Puite 06  15507649 

Examentijd 2022: 
In de komende weken is het weer examentijd. Altijd weer een spannende tijd. Ook jonge gemeenteleden staan voor deze opgave. 
Wij willen hen heel veel sterkte en succes toewensen met het maken van hun 
examen 
Hierbij een oproep aan ouders / grootouders om aan ons door te willen geven als 
uw zoon/dochter/kleinkind ook examen moet gaan doen. Want  helaas zijn niet alle 
namen bij ons bekend en …. de vogeltjes vertellen het ons niet. Daarom hopen we 
op uw hulp en meedenken, zodat wij al deze jonge mensen na afloop een bezoekje 
kunnen brengen. 
Bij voorbaat hartelijk dank. Opgave graag via de scriba: scriba@pg-harlingen.nl  
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