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Vindplaats van 
geloof, hoop en liefde

Kerst: 

De geboorte van 

Jezus zet alles in 

een ander Licht.

In dit Licht staan wij, 

die er van mogen 

leven en delen.
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Jingle Bells     

Ik hou best van kerstsfeer. En wat is deze tijd 
zonder Jingle Bells. Thuis galmt het door het 
huis, en ik moet toegeven: als mijn dochter 
Tirza het op een swingen zet, hups ik mee. 
Tegen mijn weerzin in, want om eerlijk te 
zijn: na drie keer bells voel ik ineens dat dit 
werkelijk het allerslechtste kerstlied ooit 
is. Veel te vaak gehoord. Maar met Tirza’s 
kerstsfeer swing ik natuurlijk vrolijk mee. 
Ja, die klingelingklokjes vind ik na een paar 
keer irritant. Dat hebben de mensen die Kerst 
moeilijk vinden vaak ook. Omdat ze juist iets 
of iemand missen. Voor hen klingelen ze 
eerder droevig. Gelukkig is na Kerst die druk 
er weer van af. 
Jingle Bells kunnen oppervlakkig, zoetsappig, 
inhoudsloos klinken. De betekenis van ‘jingle’ 
is niet alleen mooi klingelen, maar het is ook 
een merk-tune, een melodietje dat je gelijk 
aan iets doet denken. Denk aan de Coca Cola-
tune. Superleuk melodietje, maar als je het te 
vaak hoort irriteert het.
Als ik Jingle Bells nog mooi vind, resoneert 
het geklingel in mij als de werkelijke betekenis 
van Kerst: een klank die mooier is dan we 
kunnen horen. De ‘jingle’ van de  hemel. Ik 
zing mezelf de hemel in, als God-met-ons in 
de kribbe ligt.
En wanneer ik Jingle Bells irritant ga vinden, 
klinkt plots de werkelijke diepte van Kerst 
in mijzelf. In de klanken van een kind, waar 
rondom iedereen zich mag verzamelen. En 
allereerst de mensen die met dat geklingel 
gruwelijke moeite hebben omdat ze zich er 
verlaten door voelen. Om dit geluid te laten 
horen mag er best geklingeld worden. Sterker 
nog: laat dit gejingle maar jengelen, tot het 
flink irritant wordt. 

Ds. David Kroeze 

doen & laten

Bij de voorplaat:  
Een mini kerststalletje uit Peru met de boodschap 

dat Kerst wereldwijd gevierd wordt.
Zijn vrede tot aan de verste einden van de wereld.

van de redactie

KerstgeschenK
Het kalenderjaar loopt ten einde. Als redactie kunnen we terugkijken op 17 mooie en kleurige 
kerkbladen. Wat gebeurt er trouwens veel in de kerk! Aan kopij hadden we geen gebrek. Zelf 
hebben we daaraan bijgedragen met een serie interviews, portretten van opmerkelijke mensen 
uit onze gemeente. Daar gaan we mee door.

Dit nummer is bezorgd op alle PGH-adressen, ook bij de niet-abonnees. U willen wij laten zien 
dat wij een levendige geloofsgemeenschap vormen, actief in onze kerken maar ook middenin 
de samenleving. Een uitnodiging om aan te haken en mee te doen. 
Een prachtige gelegenheid voor warmte en ontmoeting bieden de vieringen met Kerst. Samen 
mogen we de puurheid en vredigheid beleven van de geboorte van het Christuskind, het 
mooist denkbare Kerstgeschenk. Puurheid, vrede, wat kan een mens daar juist in deze tijd naar 
verlangen!
Kerst vormt de opmaat naar een nieuw jaar vol kansen. Grijp dit moment aan om het in 2023 
eens anders te doen, met de blik vooruit, vol verwachting! De nieuwe agenda of planner biedt 
nu nog volop ruimte.
Tot ziens rond het Kerstkind!

Redactie SamenGeroepen

Belangrijke mededeling voor al onze schrijvers:
Met ingang van 2023 is de sluitingsdag voor kopij op de vrijdagavond om 18.00 uur!

Gedachte:   
Jezus kwam maar met één doel naar de 
aarde: Om de liefde van de Vader aan 
ons te openbaren. 

Henri Nouwen nog geen aBonnee ?

SamenGeroepen, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Harderwijk, verschijnt 
elke drie weken. Voor 25 euro per jaar krijgt u het in de bus. Voor een abonnement 
neemt u contact op met het Kerkelijk bureau via kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl of tel. 
0341 412188.

WeeK van geBed voor eenheid

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 
moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroor-
zaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd 
miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren 
we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk 
tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de pro-
blemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. 

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is voorbereid door kerken uit 
de Amerikaanse staat Minnesota. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar 
aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17. De gruwelijke dood van George 
Floyd in deze staat in 2020, als gevolg van het handelen van een politieagent, bracht 
wereldwijd een beweging op gang waarin (de gevolgen van) racisme en etnocentris-
me worden besproken. Ook in de kerk. In het materiaal van dit jaar wordt gekeken naar 
de rol van de kerk en gebeden om eenheid.

In Harderwijk zijn er tijdens de Week van gebed (15 tot en met 21 januari) gebedsmo-
menten in verschillende kerken, er is een 24/7 gebedsruimte en voor de jongeren is er 
een PrayerNight. Meer informatie volgt begin januari via Samen Geroepen en op de 
website Geloven in Harderwijk, maar noteer deze week alvast in je agenda!

Annemarie Stuiver
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Maar wat betekent 
Kerst voor jou? 
Kerst is voor kerkgangers wat de Champions League-finale 
is voor voetballers. Kerst, dat is de hoofdprijs. Kom als 
voorganger dus niet met een ‘gewone’ preek, maar kom met 
iets geweldigs! Maak er iets bijzonders van! En probeer het 
niet al te saai te brengen ook! Gebruik video’s en theater, 
maak het spectaculair! Want Kerst is je kans, is dé kans 
om mensen te laten zien dat de kerk juist niet saai is. – Zo 
schreef de EO een paar jaar geleden al. Dat was zelfs nog 
vóór het coronavirus. 

Na twee jaar vieren in een nagenoeg lege kerk is de 
verwachting misschien wel meer dan hoog. Ook bij mijzelf. 
Ik kijk uit naar een gemeente die uit volle borst oude, 
vertrouwde liederen zingt. Naar het donker buiten en het 
licht binnen. Naar die blijdschap die je kunt voelen als je 
elkaar na de dienst een gezegend Kerstfeest toewenst. Het 
heeft voor mij allemaal te maken met die hoop die heel even 
levend wordt, en die gestalte krijgt in een pasgeboren kind.  

Is dat dan wat we vieren met Kerst? Voor mij wel. Maar 
misschien is dat voor jou wel anders. Dus dat vroeg ik aan 
jou en jullie. 

Veel reacties die even later binnen druppelden hadden 
te maken met het Kerstevangelie zélf. Dat deed me goed. 
Er waren er ook die iets beschreven van sfeer: lekker in je 
familie- of gezinsbubbel zitten. Maar het mooiste vond ik 
misschien wel dat Kerst voor de meesten ook iets te maken 
heeft met zélf aan de slag gaan. Met het doorgeven en 
verspreiden van licht en van de liefde Gods. Dat je je daartoe 
geïnspireerd voelt. 

Kerst is voor mij…
…Evangelie
Elles: Kerst is voor mij de geboorte van Jezus vieren. Door Jezus 

hebben wij God beter leren kennen. God is Liefde en dat heeft 
Jezus ons laten zien. 

Jan: Met Kerst moet ik denken aan dat kunstwerk van Banksy bij 
de bezettingsmuur in Bethlehem. Ervoor staat het vredige 
Kersttafereel van Jezus in de kribbe, met Jozef en Maria 
eromheen. Er zit een groot kogelgat in de muur boven hen. 
Dit kunstwerk helpt me om te beseffen dat Jezus in een enorm 
gebroken en verdeelde wereld kwam om werkelijke hoop en 
vrede te brengen.

Judith: Kerst is voor mij nieuw leven. Hoop. Licht in de donkere 
dagen en tijden. 

Merel: Kerst is voor mij vooral dat hoe donker het ook mag zijn 
(door onszelf), het nooit te donker is voor Gods licht. En dat 
God zelfs dan aanwezig wil zijn en Zich geeft. En dat die 
Aanwezigheid op een bepaalde manier heel kwetsbaar is, en 
zo kan worden gemist (in de zin van: niet gezien). Terwijl het er 
wel degelijk is.

Adriaan: Kerst is een Christelijk feest dat wat mij betreft door 
de wereld is ‘gekaapt’ met alle commerciële en emotionele 
randverschijnselen van dien. Dan nog: wonderbaar, God met 
ons. Als redelijk rationeel mens bijna niet te geloven. Voor mij 
altijd weer een lesje om als een kind dit Kerst-mysterie aan te 
nemen, te ontvangen: God die zijn Zoon uiteindelijk opoffert 
voor de mensheid. Blijkbaar ook voor mij.

Christa: Jezus kwam op de wereld als baby, kwetsbaar en zonder 
opsmuk. Die kwetsbaarheid raakt mij. Jezus’ geboorte 

betekent voor mij licht en Hij scheen ook in mijn duisternis. 
Door Hem mag ik in alle eenvoud leven. Dat geeft mij altijd 
weer hoop en houvast. 

…Lekker bubbelen
Judith: Familie, gezelligheid, dankbaarheid voor hoe goed we het 

hebben.
David: (…) en verder chocomel, jingle bells, lekker knus. Een beetje 

een fijn, hemels gevoel.
Anoniempje1: Kerstfeest; dat we elkaar zien en omhelzen, dat we 

luisteren en vergeven.

…Zelf aan de slag
Marieke: Kerst voor mij: licht, warmte en liefde. Deze drie komen 

voor mij samen met Kerst. Net zoals geloof, hoop en liefde. 
Voor mij drie belangrijke dingen om mij weer bewust van te 
worden op dat moment, dat we dat mogen uitdragen naar 
elkaar. Daar wordt de wereld een stuk leuker van. Alles vanuit 
liefde. Dan komt er licht en warmte in de wereld. En komt er 
een klein beetje hemel op aarde.

Anoniempje2: Kerst is ook extra tijd en aandacht voor de 
gedachten hoe wij zelf ‘licht’ kunnen uitdragen in deze wereld.

Evelien: Voor mij staat Kerst voor je keren naar het licht, het licht/
vrede mogen ontvangen en doorgeven. 

Christa: Vanuit Zijn licht mag ik, vanuit mijn eigen kwetsbaarheid, 
weer in verbinding staan met de ander, om hopelijk zo iets 
voor de ander te betekenen.

Wat een prachtige reacties! Daar kan ik mee verder. Ik hoop jij ook. Op naar het schrijven van de preek voor de kerstnacht! 
Ds. Marissa van Meijl
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colofon & contact
SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van 
de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar,  
Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), 
Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse 
(hoofdredacteur)
Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij 
automatische incasso, € 30 zonder automatische 
incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische 
incasso) 
Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk 
Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 
Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1200 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 13 jan. voor 3 weken
Kopij uiterlijk vrijdag 30 dec. om 18:00 uur naar:
kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH
Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur  

www.pgharderwijk.nl
predikanten 
Ds. D. (Diemer) de Jong
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
T. 0342-440486 of 06-44842411
d.dejong@pgharderwijk.nl 

ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink
wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06-58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl 

ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06-16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl 
En via Facebook

vacature
predikant Fonteinwerk

kerkelijk werkers
Seniorenpastor: W. (Wilma) Steenbeek-Vlug
T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Seniorenpastor: F. (Frieda) Meijers
T. 06-48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

Jeugdwerker: M.L. (Lisette) Brandsma
T. 06-57490961, jeugdwerker@pgharderwijk.nl

scriba’s
Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer, 
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl

De Regenboog: mw. Michelle Schouten-Klaasse, 
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl

helpende handen
T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens 
uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor 
derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) 
verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming 
van de redactie.

 PlantageKerK

BedanKt en de Beste Wensen 
Hier schrijf ik regelmatig over iets wat ik meemaak in het bezoekwerk. Je zou het eens 
moeten doen, mensen bezoeken namens de gemeente en de Heer, verfrissend en 
inspirerend. Echt een aanrader als je nog wat zoekt voor het nieuwe jaar!

Ik kwam bij haar en ze zei dat ze ’s morgens de deur los deed, en dat bleef de hele dag 
zo, want iedereen mag hier binnenkomen zei ze. Prachtig. Ik zal het niet vergeten.

We hebben een jaar achter de rug waarin we elke dag bij God binnen mochten 
komen. En er staat in de Bijbel dat de Heer voor de deur staat, klopt en bij ons binnen 
wil komen. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Heel veel dagen om elkaar 
te zien en te bezoeken. Te helpen. Heel veel dagen om de nabijheid van de Heer te 
zoeken en te vragen of Hij bij ons wil zijn. 

Dit is ook een goede tijd om elkaar te bedanken voor alle attenties en goede wensen 
en alles wat er ook in onze gemeente is gedaan voor jong en oud. Bedankt! 
En voor het nieuwe jaar: Zegen. 
Ik kan u en jou ook succes wensen, maar dat is een wankel iets, je moet er keihard 
voor presteren en het kan morgen zomaar weg zijn, het succes. 
Laten we elkaar Zegen toewensen, van God.
Tot ergens in het nieuwe jaar!

Ds. Diemer de Jong

uit WiJKKerKenraad PlantageKerK
Er waren deze keer verschillende gasten bij de vergadering, onder wie twee tieners. 
Een paar jaar geleden hebben we als PGH besloten om Growing Young als uitgangs-
punt te nemen. Dat houdt in dat we een kerk zijn voor jong en oud, bij de activiteiten 
van de kerk willen we rekening houden met de belangen van alle generaties. Deze 
tieners kwamen langs om met ons te praten over hoe zij de kerk ervaren en wat hun 
wensen zijn. De kerk is ook voor hen heel belangrijk. Ze willen graag deel uitmaken 
van een gemeenschap waarin ze kunnen leren en groeien in hun geloof. Een kerk 
waar ze terecht kunnen met hun vragen over het geloof en waar het plezierig is om 
te zijn.

Er wordt heel veel gedaan voor jongeren, maar de tieners hebben de ervaring dat er 
voor hen niet veel is. In de kerk zijn weinig leeftijdsgenoten, in de tienerdienst zijn 
er maar weinig tieners, soms maar één. Dat is jammer want er is wel behoefte aan 
gesprek en contact. We praten met elkaar over wat we kunnen doen, zodat er meer 
contact is met leeftijdsgenoten en tussen de generaties. Daar komen heel leuke idee-
en uit naar voren, die we de komende tijd kunnen uitvoeren.

Daarna gingen we verder over het boekje Samen Jong. Onze jeugdwerker Lisette 
Brandsma en een aantal gemeenteleden hebben meegewerkt aan de totstandko-
ming. Het is een vervolg op, en meer een praktische toepassing van de principes van 
Growing Young. Die principes bespreken we ook nog een keer. Er zijn veel gesprek-
ken met o.a. jonge gezinnen om te achterhalen wat zij zoeken in een kerk. Daaruit 
komt o.a. naar voren dat ze graag deel uit willen maken van een kerk, maar in de 
Plantagekerk missen ze dat er geen, of weinig leeftijdsgenoten zijn. Onze pastores 
zijn druk bezig met o.a. de jonge gezinnen om te kijken wat er leeft en wat we daar 
aan kunnen doen, zodat ook zij weten dat ze thuis mogen zijn in de Plantagekerk.
Bij onze vergadering zijn ook Eelke van der Wal en Pieter van Winden aanwezig. Eelke 
als voorzitter van de AK om te horen en te zien wat de leden van de wijkkerkenraad 
bezighoudt. Met Pieter gaan we in gesprek aan de hand van een aantal Bijbelgedeel-
ten. Welk gedeelte spreekt je het meest aan en waarom. Het is fijn om op die manier 
met elkaar in gesprek te zijn over de betekenis en het belang van het geloof in God in 
je leven.

zien & geloven
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zien & geloven

Na deze gesprekken was het al erg laat en zijn alle overige 
onderwerpen niet meer aan bod gekomen. Dat was niet erg, 
want het was heerlijk om een avond met elkaar in gesprek 
te zijn over ons geloof in God en hoe we dat geloof kunnen 
laten zien in daden. 

Marjolijn Sijtsma

 de regenBoog

vanuit de KerKenraad
Afgelopen 7 december hebben we een nieuwe naam 
bedacht voor de bezinning van de kerkenraad. Het is 
geworden: “onder een vergrootglas”. De kerkenraad van de 
Regenboog bespreekt om de maand een onderwerp onder 
het vergrootglas. We nodigen daarbij ook anderen uit. Zo 
zullen we in februari bij ‘de kerk als huiskamer voor iedereen’ 
ook een paar gemeenteleden van jong tot oud uitnodigen. 
Onder een vergrootglas leggen is precies wat we dan gaan 
doen! 

We blikten terug op de gemeentebijeenkomsten en we be-
spraken de adviezen vanuit de liturgiecommissie. We keken 
vooruit naar de diverse diensten met en voor Kerst. En een 
terugkerend agendapunt: wie kunnen we vragen voor… In 
de kerk werken heel veel vrijwilligers en toch durven we er 
nog meer te vragen. Wil jij een gesprekje met een van ons, 
laat het weten via het adres van de scriba. We besloten de 
vergadering met een kerstverhaal van Nico ter Linden en 
een gebed. Daarna bleven we nog even gezellig bij elkaar 
met een hapje en drankje van onze jarige voorzitter.

Kerst      
Wat gaat dat jaar snel! Ik roep soms al in januari: Het is zo 
weer Kerst. En ja sinds augustus zie je al van alles in de 
winkels. Ik was dit jaar weer eens sinds vele jaren naar een 
kerstmarkt in Duitsland. Ik heb niets gemist..  Daar bij die 
kerstmarkt miste ik ook van alles… Gaat het niet om een 
kind dat geboren is? Waar zie ik dat dan? Eigenlijk nergens 
meer. Laten wij ons loflied zingen: Ere zij God in de hoge en 
vrede op aarde… Komt allen tezamen. Zo mogen wij Kerst 
vieren ter Ere van onze God die Zijn zoon aan deze wereld 
schonk.

Michelle Schouten, scriba

   
nieuWJaars BiJBelquiz 8 Januari   
De Nieuwjaarsquiz, zondag 8 januari na de kerkdienst. Vorig jaar 
kon het alleen nog online, nu doen we het live in de kerk. De quiz 
is voor jong en oud. Wie gaat dit jaar de beker in de wacht slepen? 
Het jaarthema ‘Aan tafel’ zal zeker in de quiz terugkeren. Bovendien 
hebben we broodjes, dus het wordt quizzen met volle mond. In de 
Regenboog om 11.45-12.45 uur. Opgeven is fijn, graag bij Michelle: 
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl  

nieuWs vanuit 
het FonteinWerK

De stuurgroep Fonteinwerk 
geeft elke week een nieuws-
brief uit. Ga voor de actuele 
nieuwsbrieven naar 
fonteinwerk.nl/nieuws

Nu het haast weer kerstfeest is
en om vrede wordt gebeden
is het wereldwijd weer mis,

wordt er juist nog meer geleden.

O Kerstkind kom in onze smart,
breng toch rust in ’t mensenhart,

U geeft vrede ongekend.
Omdat Uzelf de Vrede bent.

Gedicht door Aagje Lingen
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de JONGE kerk

De kleine   dingen
Het was op een namiddag, 
halverwege augustus. Ik was met 
een flink aantal leeftijdsgenoten 
op groepsvakantie en we had-
den die dag een grote boottocht 
ondernomen. De verkoeling van 
het kabbelende water had een 
welkome afleiding geboden, want 
de Kroatische zon deed erg hard 
zijn best. Zelfs de vogeltjes, die 
normaal al ‘s ochtends vroeg over 
de camping kwetterden, hadden 
even rustig aan gedaan. We had-
den ons helemaal volgestopt met 
de all inclusive hapjes en drankjes 
die het schip bood, vooral omdat 
we voor de trip een redelijk bedrag 
hadden neergelegd.
 
Aan het einde van de dag slente-
ren we flink vermoeid over de cam-
ping richting het strand. De zon 
staat intussen al wat lager en het 
briesje begint afkoeling te bren-
gen. We genieten van de koelte en 
de rust als we tien minuten later 
het water in springen. Terwijl de 
zon langzaam de zee in zakt, zien 
we in de verte een groep dolfijnen 
uit het water springen. Iemand 
maakt een grapje, een paar lachen. 
Ik voel de heerlijkheid van het mo-
ment langzaam bij me indalen.

De moraal van deze prachtige 
anekdote? Het leven hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. Vaak zit geluk 
in de kleine dingen. Heel vaak. Die 
kleine dingen kun je soms bewust 
aanwijzen. Soms zie je ze niet, 
maar het zijn juist die momenten 
dat je Zijn heerlijkheid ziet. Die 
momenten zijn belangrijk. Al staan 
er nog zoveel all inclusive drankjes 
tegenover.

Joost Rijsdijk

KerK-oP-schoot en KleuterKerK

Kerstfeest: het feest van de geboorte van Jezus. Dit jaar staan op zaterdag-
middag 24 december vanaf 16.00 uur de deuren van de Regenboog wijd 
open voor het Kerstfestival.

Kerk-op-Schoot en Kleuterkerk vieren we van 16.00 uur tot 16.30 uur geza-
menlijk in een van de  Regenboog-zalen Kerstfeest met alle kinderen van 0 tot 
6 jaar. Misschien weet je in de Regenboog de weg, misschien kom je voor het 
eerst: van harte welkom ben je samen met papa, mama, opa of oma. En als we 
zingen: ‘Afgelopen… afgelopen…. Kerk-op-Schoot is afgelopen…’, dan mag 
je door de kerk op onderzoek gaan naar wat er nog meer te zien en te beleven 
is over Kerst.

Graag tot zaterdagmiddag 24 december in de Regenboog.

Team Kerk-op-Schoot en Kleuterkerk

Puzzel

In de stal op dit plaatje zijn tien lantaarns verstopt. 
Kun jij ze allemaal vinden?
Daarna mag je de kerstplaat kleuren.

Er doen meer dan 70 kinderen uit heel Meppel mee aan de kerstmusical! De kinderen uit 
groep 1, 2 en 3 zijn aan het kiezen wie ze in de kerststal willen zijn. We hebben al vier 

Maria’s, drie schapen, twee herders, vijf engelen, een varken en een koe! In de stal op dit 
plaatje zijn tien lantaarns verstopt. Kun jij ze allemaal vinden?

Heb jij een leuk idee voor ‘Aju’ of wil je meer informatie over het jeugd- en 
jongerenwerk,  mail (mhwesterhof@home.nl) me dan. Aju!

Marleen Westerhof,
kerkelijk werker jeugd- en jongerenwerk
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leesrooster Bijbel Basics
Zondag 25 december:  Mattheus 2:1-27;  Wijze mannen verwachten de nieuwe Koning
Zondag  1 januari:         Lucas 2:41-52;  De twaalfjarige Jezus in de Tempel
Zondag  8 januari:         Lucas 4:1-13 ;  Jezus en de duivel   

stay steady, reuze gezellie…

Dankbaar zijn is goed voor je gezondheid. Je voelt je er gelukkiger 
door, je hebt meer over voor een ander, je bent minder materialis-
tisch, je bent gemotiveerder op je werk of school en je slaapt beter. 
Na deze inleiding vroeg Anouk de Rocks-jongeren om aan de bin-
nenkant van een kartonnen beker vijf zaken op te schrijven, waar-
voor ze dankbaar waren. Dankbaarheid uitspreken en uiten geeft je 

veerkracht. Ben je bewust bezig met dankbaar zijn? We vroegen de 
jongeren in tweetallen 50 dingen op te schrijven waarvoor zij dank-
baar zijn. Handelingen 27 werd grotendeels gelezen, het verhaal 
van Paulus, per schip op weg naar Rome. Met veel gevangenen aan 
boord komt het in een zware storm terecht. Bang om te kapseizen, 
overboord te slaan en te verdrinken vraagt Paulus de moed er in 

te houden en op God te vertrouwen. Het vertrouwen 
wordt beloond. Na stranding op een zandbank kwam 
eenieder veilig aan land. Met vragen als: ‘Heb jij wel eens 
meegemaakt dat plotseling alles veranderde?’ of ‘Aan deze 
vervelende ervaring komt maar geen eind…’ en ‘Wanneer 
was jij voor het laatst erg dankbaar?’ werd in groepjes 
discussie gevoerd. De avond werd afgesloten door in 
groepjes, zonder te spreken, uit te beelden dankbaar 
te zijn voor: de mooie natuur, het halen van je diploma, 
mijn mooie lichaam, de vrijheid die je hebt en mijn 
gezondheid. Ook deze avond eind november was met 
1,5 uur te kort. 

Met veertien jongeren en drie man/vrouw leiding werd 
SinterKerst-avond op 11 december geopend met het be-
kende dobbelsteenspel. Alle genderneutrale presentjes 
waren keurig ingepakt. Er werd gestolen, van plaats ge-
wisseld en geruild om uiteindelijk nog een laatste ronde 
te doen waarbij de verpakking was ontdaan. Er ontstond 
echt fanatisme, de wil om te bezitten en te veroveren…. 
Het was reuze gezellie, met warme chocomelk en slag-
room en eigengemaakte gevulde chocoladebrokken 
waarvan spontaan de vullingen uit je gebit vielen. Marti-
ne las aansluitend een modern Kerstverhaal voor, Anouk 
bracht de spanning terug door een waar bingo-rondje 
te doen. Met sjoelen en blaasvoetbal, chips en cola werd 
de avond afgesloten. Op naar 2023, de liefde en vrede 
voor een ieder als Kerstgedachte meevoerend. Jongeren 
bedankt, geniet straks van de vrije dagen en allen een 
Gezegende Kerst en een voorspoedig en gezond 2023 
toegewenst. Tot zondag 8 januari in een nieuw jaar.

Anouk, Martine en Gerard

FeesteliJK KinderWonder KerstFestival

Het is bijna Kerst! Op 24 december van 16.00-18.00 uur is het feest in de Regen-
boog. Iedereen kan in- en uitlopen en zich verwonderen over alles wat er te doen 
is. In de kerkzaal is er een doorlopend programma met o.a. kinderkoor Be Happy, 
kerstfilm, samen bekende liederen zingen, en dans. En in de zalen is er een verha-
lenverteller, je kunt o.a. kaarsenzakken knutselen en quizzen bij Balthasar, Caspar 
en Melchior. Je kunt ook eigen kerstwens schrijven op of video opnemen. Om 
16.00 uur start er in de vergaderzaal boven Kleuterkerk: een interactieve viering 

voor kinderen van 0-6 jaar met hun (groot)
ouders. Deze Kleuterkerk is eenmalig, bij 
de rest kun je overal telkens aanschuiven. De flyer met het precieze programma verschijnt op www.
pgharderwijk.nl. Uiteraard word je ontvangen met chocomel en marshmallows, vrolijk geblaat, en 
met een Meet and Greet met Maria en Jozef. We zijn blij met de komst van Jezus en Gods goedheid 
die daarmee zichtbaar is. Dat willen we zo vieren en iedereen is welkom. Voel je vrij iemand mee te 
nemen. Wij maken er een fijne kerstsfeer van en hebben er zin in! 
Voor info: Lisette jeugdwerker@pgharderwijk.nl 

Team voorbereidingen

  Be Happy

sst: stay steady
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meeleven

Willem de Weger
Op 29 november is overleden de heer 
Willem de Weger. Hij woonde Churchill-laan 
51. Hij mocht de hoge leeftijd bereiken van 
99 jaar. Hij was sinds 1997 weduwnaar.
De trouwtekst uit Ps. 121: 8 ‘De Heer houdt 
de wacht over je gaan en je komen van nu 
tot in eeuwigheid ‘, is met hem meegegaan 
door het leven.
In de beslotenheid van naaste familie is hij 
in Lelystad gecremeerd. We bidden zijn 
kinderen en kleinkinderen Gods vrede toe 
nu hun vader en opa overleden is.

Gertie van Dijk

Wessel te Brake    
Zeven jaar geleden bleek Wessel ziek. Ze-
ven jaar heeft hij – af en aan – tegen kanker 
gevochten. Hij overwon zijn ziekte – twee 
keer zelfs. Totdat er in augustus uitein-
delijk nog een ander en een laatste soort 
geconstateerd werd. Een bijwerking van ja, 
zeg het maar... Simpelweg domme pech. 
Dit keer, zo werd er verteld, was genezing 
niet meer mogelijk. Maar wat ging het snel. 
Wessel heeft gevochten tot er geen goede 
cel in zijn lichaam meer over was. En zo 
heeft hij op woensdag 23 november, op 
74-jarige leeftijd, het leven bij ons hier op 
aarde achter zich gelaten.  

Op dinsdag 29 november hebben we in 
uitvaartcentrum De Elzenhof afscheid van 
Wessel genomen. Er werden prachtige 
woorden gesproken door kinderen en 
kleinkinderen. Er klonken liederen, die 
Wessel zelf uit had gezocht – met name 
ook eentje van Hennie Vrienten, over wat 
er nu werkelijk belangrijk is in het leven. En 
we lazen een gedeelte van Psalm 139. Dat 
lied dat ons vertelt over God die ons kent 
vanaf het begin, nog voordat wij zelfs maar 
geboren zijn. En tijdens ons leven, op hoge 
toppen, in diepe dalen, en ja, ook in sterven 
– zelfs dwars door de dood – in dat alles 
trekt Hij met ons mee.

De Psalm gaat er vanuit dat God ons 
vasthoudt. Altijd. Ook als we soms wel eens 
twijfelen, of niet op ons best zijn. Of… ja, 
zeg het maar. Hij is er. Waar we ook gaan. 

Hopelijk mag deze gedachte de geliefden 
van Wessel, en met name zijn vrouw Aline, 
de kinderen en kleinkinderen, troosten en 
kracht geven. We wensen hen veel sterkte 
en Gods liefdevolle nabijheid. 

Ds. Marissa van Meijl 

WiJ gedenKen… 

collecteren voor 
louise ten Wolde. 
Waarom? 
 
Toen ik zelf op de DTS zat heb 
ik zoveel geleerd van God en 
hoe Hij Zichzelf laat zien aan 
deze wereld. Ik wil mijn talenten 
inzetten om jongeren te helpen 
in hun geloofsontwikkeling en 
hen laten ontdekken dat God 
een Vader is, die heel dichtbij is, 
die van hen houdt en die bij hen 
betrokken is. Het volgen van de 
DTS heeft mij een basis gegeven 
voor de rest van mijn leven 
en dat wil ik graag aan zoveel 
mogelijk jongeren meegeven. In 
januari 2019, werd ik in Kaapstad 
erg ziek en kreeg ik onverwacht 
de diagnose Diabetes Type 1. 
Ik ervaar dat God mij heeft be-
schermd en dat zal blijven doen 
en mij, ondanks mijn ziekte, de 
weg blijft wijzen binnen JmeO 
(Jeugd met een Opdracht). “God 
is greater then the high and 
lows”
U kunt Louise steunen door te 
geven in de collectezakken op 8 
januari of door te storten op  
NL42RABO0317714554 van 
de ZWO commissie of via de 
Scipio-app.
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geven & ontvangen KerKeliJK Bureau

collectemunten
 Collectemunten zijn weer verkrijgbaar. In de 

waarden 0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 
20 stuks. Graag vooraf bestellen via  
www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, 
kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. 
Afhalen en verkoop elke donderdagmorgen 
10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk.

 Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv 
CvK Prot Gemeente te Harderwijk

reKeningnummers
 vaste vrijwillige bijdrage
 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage  

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
 giften
 ZWO - NL42RABO0317714554
 Diaconie -  NL39RABO0317714996
 Fonteinwerk -  NL67RABO0385726139 
 Kerk - NL28RABO0317770969

collecte-oPBrengsten novemBer
2 nov Voedselbank 7,00 
6 nov Kerk in Actie (KiA) Zambia 900,55 
  Stichting Mensen in Nood 0341 214,00 
  Verduurzaming kerkgebouwen  172,85 
  Kerk 240,85 
13 nov Diaconie 695,78 
  Stichting Echo Harderwijk 264,00 
  Voedselbank 222,50 
  Verduurzaming kerkgebouwen 195,40 
  Kerk 292,75 
13 nov Black Gospel Koor 180,95
20 nov Wilma Wolthuis 897,45 
  Voedselbank 207,00 
  Verduurzaming kerkgebouwen 340,90 
  Kerk 365,60 
27 nov PKN/Vluchtelingen Griekenland 985,15 
  Voedselbank 249,50 
  Verduurzaming kerkgebouwen 173,00 
  Kerk 283,00 
  Cantatedienst 166,85 

college van KerKrentmeesters

mooie stand Kerkbalans
De stand van de Actie Kerkbalans 2022 was per 9 december als volgt: 
   Toegezegd  Ontvangen
Kerk   € 478.500,-  € 466.500,-
ZWO    €   59.100,-  €   56.000,
Kerk naar Buiten  €   37.900,-  €   35.100,-

Het begrote bedrag voor de kerk voor 2022 is € 470.000. De hierboven vermelde 
bedragen zijn inclusief de laatste automatische incasso van 2022. Het komt nu 
dus aan op de mensen die zelf betalen. Graag willen wij u vragen om in uw eigen 
administratie na te gaan of u het toegezegde bedrag voldaan heeft.

Het ziet er naar uit dat we het begrote bedrag gaan halen. Hartverwarmend om 
te zien dat u toch in staat bent om uw toegezegde bijdragen te voldoen, dit on-
danks de crisis waarin wij verkeren. Dat is bemoedigend voor de toekomst!

Kerkbalans 2023: liefst digitaal
De Actie Kerkbalans 2023 kunt u verwachten in de periode 14 t/m 28 januari. 
Achter de schermen is de voorbereiding in volle gang. U kunt uw toezegging ook 
digitaal doen. Het grote voordeel voor ons is de beperking van de administratieve 
werklast. Uw digitale toezegging kan met één druk op de knop worden verwerkt 
in de bijdragenadministratie. Dit scheelt heel veel handmatige invoer.
Als CvK hopen wij dat u zoveel mogelijk gebruik wilt maken van deze mogelijk-
heid.

Digitaal toezeggen kan op verschillende manieren:
Via de website www.pgharderwijk.nl. Klik op het logo Kerkbalans. Dan komt u in 
het digitale toezeggingsformulier. Het wijst zich vanzelf. Uw registratienummer 
vindt u op het papieren Kerkbalans-formulier.
Via de Scipio-app: daar vindt u - onder Menu - de button Kerkbalans.

Wie heeft aangegeven digitaal te zullen toezeggen, ontvangt thuis geen papie-
ren toezeggingsformulier. Doet u voor de eerste keer uw toezegging digitaal, 
vermeld dit dan s.v.p. op het papieren Kerkbalans-formulier. 

Periodieke giften
Al een behoorlijk aantal gemeenteleden maakt gebruik van de periodieke gift. 
Kort gezegd is het idee achter de periodieke gift: u kunt aan de kerk meer schen-
ken zonder netto meer te betalen. 

Voor u als gever is het aangaan van een periodieke gift (minimaal 5 jaar) interes-
sant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale’ gift. 
Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot 
maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die 
grenzen niet, het totale bedrag is dus aftrekbaar. Voor de kerk is het extra gunstig 
als u een (deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Van 
harte aanbevolen!

Voor informatie en formulieren kunt u contact opnemen met het Kerkelijk bureau. 

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ton Balsma

WiJziging in 
Bestemming collectes

Het CvK heeft besloten tot enkele wijzi-
gingen in de collectebestemmingen. De 
2e collecte is voortaan elke week bestemd 
voor de kerk. De 3de collecte is in het ver-
volg alle weken bestemd voor de verduur-
zaming van de Plantagekerk (2/3 deel) en 
de Regenboog (1/3 deel). 

legaat

Het CvK heeft een bedrag van € 1.000 
ontvangen uit de nalatenschap van een 
overleden zuster. Zij heeft aangegeven dat 
dit bedrag bestemd is voor het senioren-
pastoraat 80+. 

sluiting KerKeliJK Bureau 
rond de Feestdagen

Het Kerkelijk Bureau is gesloten van vrijdag 
23 december t/m zondag 1 januari 
Vanaf 2 januari kunt u weer contact opne-
men tijdens de bekende openingstijden.
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tekst: Alie Dijkslag
beeld: Joost Rijsdijk

Joost Rijsdijk:  

‘Ik ben echt een verhalenmannetje’

Joost Rijsdijk voelt zich een ‘mediavrijwilliger’ in de PGH. Maar als hij 
voor deze rubriek Werkers in de kerk eens al zijn kerkenwerk op een rij 
zet, verrast hij zichzelf. ‘Al met al heb ik toch best veel gedaan. Ik ben 
eigenlijk een beetje een allrounder.’ En hij is nog maar 18 jaar. 
Joost studeert commerciële economie in Zwolle, woont bij zijn ouders 
in Harderwijk en is lid van de Regenboog. 

Op zijn veertiende maakte hij als lid van de Jeugd-jeugdraad zijn eerste vlogs 
en filmpjes, enthousiast gemaakt door dominee David Kroeze. Sketches, 
promo’s en interviews volgden. Samen met andere jongeren mocht hij dit 
jaar in de Hermitage in Amsterdam het boek Samen Jong presenteren. We 
kennen Joost ook van de sketches en het interview met dominee Diemer de 
Jong tijdens de Startzondag in september. Sinds een paar maanden schrijft 
hij columns voor SamenGeroepen. Al zag je het niet toen hij op het podium 
stond, Joost vindt het soms best spannend. Maar zijn enthousiasme heeft de 
overhand: ‘Ik ben echt een verhalenmannetje. Dat heb ik altijd gaaf gevon-
den, als kind deed ik mee met voorleeswedstrijden.’

Met een – vaak wisselende – groep binnen de kerk iets organiseren is leuk en 
inspirerend, zegt Joost. ‘Iedereen doet mee, dat komt doordat je bij een ge-
meenschap hoort.’ Hij brengt iets, maar er valt voor Joost ook veel te halen, 
ontdekte hij. ‘Ik heb meer bijbelkennis gekregen, meer inzichten, bijvoor-
beeld door met ouderen te praten. En het is gewoon hartstikke leuk als je na 
een kerkdienst complimenten krijgt voor wat je hebt laten zien.’

Joost praat met veel liefde over de kerk. ‘Dat is de bedoeling, toch?’ 
Hij realiseert zich dat niet alle leeftijdgenoten er zo over denken. ‘Dat vind 
ik best wel jammer soms. Maar het is ook een extra reden om te doen wat 
ik doe. Mijn werk voor de kerk is een springplank voor mijzelf om mensen 
te ontmoeten, om over het geloof te leren en om anderen te inspireren. Als 
ik nu terugkijk heb ik mijzelf hierdoor ook wel ontwikkeld. En dan bedoel ik 
niet alleen dat ik heb ontdekt wat ik leuk vind en nu alles weet over filmpjes 
maken en techniek.’

Minstens zo belangrijk, zegt Joost, is dat het geloof hem helpt bij de grote 
vragen van het leven. Zoals?   
‘Wat doe ik hier op deze aardkloot?’

Het draait in zijn leven om twee dingen, filosofeert Joost over zijn drive. ‘Het 
eerste is dat we de aarde een stukje beter achterlaten dan we hem hebben 
aangetroffen. En dat wil ik combineren met het tweede: liefde voor je naaste 
en je dierbaren.’
  
‘Dat is hoe ik het nú zie. Maar weet je, ik ben achttien. Wie weet zie ik over 
vier jaar de dingen anders. Het is een proces dat je doormaakt, en de dingen 
die ik voor de kerk doe helpen mij daarbij. Eerst waren dat de video’s, nu zijn 
het de columns en misschien doe ik dan wel weer iets heel anders. Dat is die 
springplank.’ 
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ontmoeten & leren

algemene KerKenraad 

We hebben vanavond, deze eerste decem-
ber, in de Algemene kerkenraad een gast 
vanuit de Jeugdraad. De bedoeling is dat 
we worden bijgepraat over de activiteiten 
en de doelstellingen van de Jeugdraad. De 
Jeugdraad stelt elk jaar werkdoelen op, die 
dan aan het eind van het jaar worden geë-
valueerd. Zo blijft er zicht op de activiteiten 
en kun je zien wat er is gelukt, wat niet en 
wat nog wat extra aandacht kan gebrui-
ken. Bij het opstellen van de doelen wordt 
uitgegaan van de principes van Growing 
Young. Er zijn veel activiteiten voor jonge-
ren, denk aan de clubs, de Rocks-groepen 
maar ook aan de Moldaviëreis waaraan 
jongeren van binnen en buiten de kerk 
hebben meegedaan. En denk aan de 
Step4wrd-diensten in de Regenboog. 
Dit jaar helpen jongeren ook mee aan de 
voorbereiding voor de kerstnachtdienst 
in de Plantagekerk. We willen als AK zicht 
blijven houden op de activiteiten van de 
jeugd; dat doen we door regelmatig een 
vertegenwoordiger van de Jeugdraad uit 
te nodigen, maar we besluiten om als AK 
ook een paar keer per jaar een vergadering 
van de Jeugdraad bij te wonen. De AK en 
de Jeugdraad bespreken ook een geza-
menlijke activiteit over Samen Jong voor de 
ambtsdragers van de PGH.
Er zijn veel plannen voor de jeugd maar 
niet voldoende vrijwilligers om ze uit te 
voeren. Dat is een voortdurend aandachts-
punt. Het was een fijn gesprek. In januari 
hopen we met de seniorenwerkers in ge-
sprek te gaan over hun ervaringen binnen 
de PGH en wensen voor de PGH.
Hierna spreken we met Pieter van Winden 
over wat ons bezig houdt. Dat doen we aan 
de hand van Bijbelteksten die zijn opge-
schreven. Welke spreekt je aan? En waarom 
juist die? Wat betekent die tekst voor je? 
Boeiende reacties en ze geven een inzicht 
in wat ons bezighoudt, het geloof in God 
dat ons bindt. Het is een intensief gesprek 
waar we een volgende keer mee verder 
gaan. 

Marjolijn Sijtsma, scriba AK

toP2000-KerKdienst 
in de regenBoog 

Op woensdag 28 december is er 
weer een Top2000-kerkdienst in 
de Regenboog, ’s avonds vanaf 
19.00 uur. Na twee jaar mogen 
we eindelijk weer genieten van 
ontmoeting, inspiratie en goede 
popmuziek uit de Top2000-lijst. 
Als je de nummers daarna op de 
radio hoort, ontstaat er automa-
tisch een link met God.
De nummers kunnen ontroeren, 
maar ook Liefde laten door-
klinken.

Met live-muziek van Floor Loïs 
en band.
Kom jij ook?

Jeroen de Rooij 

Jezus’ BoodschaP serieus nemen

In de komende week vieren we de geboorte van een kind. Hij wordt Vredevorst genoemd. 
Juist in deze tijd van verwachting is het mooi om in gesprek te gaan over de vraag: ‘Waar 
gaat het Jezus om?’ In de Algemene Kerkenraad hebben we dat kortgeleden gedaan, net 
als in de wijkkerkenraad Plantagewijk. Binnenkort volgen nog gesprekken in de stuurgroep 
van het Fonteinwerk en wijkkerkenraad de Regenboog. In een 
goede sfeer hebben we ons geloof gedeeld aan de hand van een 
zevental Bijbelteksten waarin Jezus iets over zichzelf zegt. In fijne 
gesprekken hebben we gedeeld welke uitspraak van Jezus ons 
inspireert. Een persoonlijke noot. In Joh. 10:10 zegt Jezus: ‘Ik ben 
gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’. Van de 
zeven uitspraken spreekt deze mij erg aan. We verwachten Jezus’ 
komst, maar ook vandaag mogen we elkaar ontmoeten, iets 
delen en gezamenlijk optrekken. 

In de komende maanden zullen we met hulp van Pieter van 
Winden, onze interim-predikant, verder denken en werken aan onze gezamenlijke visie 
en missie voor de PGH. Elke keer weer starten we vanuit de kernwaarde ‘Jezus’ boodschap 
serieus nemen’, zoals die in Samen Jong beschreven staat. In februari gaan daarom ook alle 
ambtsdragers een zaterdagochtend in retraite. 

Gezamenlijk zijn we bezig om een (cultuur)verandering binnen de PGH te weeg te 
brengen. Dit kunnen we niet alleen. We hebben daarbij Gods hulp nodig. Maar liefst acht 
gebedsgroepen binnen de PGH nemen dit mee in hun gebeden. Ik ervaar dit als zeer 
bemoedigend. 

In de korte tijd dat ik nu voorzitter ben van de Algemene Kerkenraad geniet ik van alle 
activiteiten die plaats vinden op ons kerkelijk erf. Inspirerende erediensten, een belijdenis-
kring, allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren zodat zij God mogen leren kennen, 
een Top2000-dienst, en via o.a. het ouderenpastoraat wordt heel erg goed naar mensen 
omgekeken. Ik ben verheugd over de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten 
voor deze activiteiten. Onze predikanten, seniorenpastores en jeugdwerker die helpen ons 
geloof te verdiepen. En dat allemaal omdat we samen Jezus’ boodschap serieus nemen.

Eelke van der Wal
voorzitter Algemene Kerkenraad
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ontmoeten & leren

rooKWorst-verKooP 
voor roemenië

De afgelopen twee maanden hebben we al 
enkele goed geslaagde acties gehouden. 
Bij de speculaasverkoop waren enkele 
verkopers al door hun voorraad heen toen 
de officiële verkoop nog moest beginnen. 
Ondanks dat zijn we blij met de opbrengst. 
De opbrengst wordt geheel besteed aan 
het ondersteuningswerk namens onze kerk 
in Roemenië.

Nu de kalender in de winterstand staat, 
houden we in januari de rookworst-ver-
koop. De worsten komen van de Worsten-
koning van de Markt. Deze zijn zwaarder en 
glutenvrij. Per zakje van 3 worsten betaalt 
u  € 7,50. We komen niet langs de deuren, 
bestellen kunt u:
-  per mail via grosman@solcon.nl of  

hvenema021@gmail.com;
-  door intekening op 8 en 15 januari in de 

Plantagekerk of Regenboog. 
Bezorging en afrekenen rond 23/24 januari 
bij u aan huis. 

Namens de werkgroep, Durk Reitsma

BiJBelKring 
sonnevancK zoeKt 
vriJWilligers 

Ds. Jan Kievit, geestelijk verzorger op 
Sonnevanck en Hospice Jasmijn, breidt 
graag zijn bijbelkring uit. Omdat er zoveel 
bewoners voor deze activiteit belangstel-
ling hebben en willen aansluiten bij de 
bijbelkring, wil hij vanaf 14 februari gaan 
starten met twee groepen. Om dat moge-
lijk te maken is hij op zoek naar vrijwilligers. 
Het gaat om:
groep 1: Bijbelkring PG en PG+, op dins-
dag, eens per twee weken 9:15-11:15 uur;
groep 2: Bijbelkring somatiek, op dinsdag, 
eens per twee weken 14:00-16:00 uur.
Als vrijwilliger haalt en brengt u bewo-
ners van de afdelingen en helpt u met de 
liturgie e.d. en een gezellig praatje. Men 
gebruikt een liturgie en zingt bekende 
psalmen en gezangen, leest samen een 
Bijbelgedeelte en praat daarover.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact 
op met Marie Meerens, coördinator kerk-
vrijwilligers Sonnevanck (marie.suurveld@
znwv.nl / t. 06-83448251) of meld u aan via 
www.werkenbijznwv.nl/vrijwilligers

renovatie PlantageKerK Komt dichterBiJ 

Sinds 2017 gebruiken we weer de Plantagekerk als gemeentekerk. En toen al was duidelijk 
dat de Plantagekerk aan een grondige renovatie toe was.
Het is echter niet makkelijk om een goed plan te maken voor een monumentale kerk waar 
iedereen goed mee uit de voeten kan. Maar dat plan is er nu.

Wat gaan we doen bij de renovatie?
We gaan de kerkzaal helemaal opknappen. De banken gaan er uit, de vloer wordt vervan-
gen, het plafond wordt vervangen en alles wordt geïsoleerd.
Er komt een ventilatiesysteem en vloerverwarming. Die werkt met een warmtepomp, dus 
de kerk gaat ook van het gas af. Op de nieuwe vloer komt een nieuw podium/liturgisch 
centrum en (losse) stoelen, zodat we op veel meer manieren gebruik kunnen maken van de 
kerk.
Het gedeelte met de bijzalen wordt helemaal opgeknapt en opnieuw ingericht als een 
warme huiskamer van de kerk. En er komen nieuwe toiletten.

Wat moet er nog gebeuren?
Nu we weten wat we willen, beginnen we met het ‘voorlopig ontwerp’. De architect, de 
constructeur en de installatie-adviseur maken samen een plan hoe dat allemaal kan wor-
den uitgevoerd, hoe het er precies uit gaat zien en wat dat kost. Met een ‘kwaliteitsgroep’ 
van de PGH gaan we dat goed begeleiden. Na het ‘voorlopig ontwerp’ komt er een ‘defini-
tief ontwerp’ en gaan we een aannemer zoeken om alles uit te voeren, en daarna wordt het 
uitgevoerd. Alles bij elkaar kan dat nog wel twee jaar duren.
Ook moet er nog een goed plan komen voor de pastorie. Die is al wel gerenoveerd, maar 
de benedenverdieping moet nog opnieuw worden ingericht en de achterkant van de pas-
torie moet ook nog worden opgeknapt.

is het zeker dat het door gaat?
Helaas weten we allemaal dat kosten van aannemers en materialen enorm gestegen zijn. 
En dat vaklieden moeilijk te krijgen zijn. Daarom moeten we na elke stap goed bekijken 
of de plannen nog steeds uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Na elke stap besluiten we dat 
opnieuw. We hopen dat we steeds snel de volgende stap kunnen zetten, maar als dat niet 
kan moeten we de plannen misschien weer aanpassen.

Met vriendelijke groet,
Roelof Potters, Coördinator renovatie Plantagekerk, College van Kerkrentmeesters (CvK)
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ontmoeten & leren

 

vacature 
voorzitter Jeugdraad 
     
 

‘Het zaad dat die boer op het land strooit, 
dat is het goede nieuws van God’. Marcus 
4:14 
De missie van de Jeugdraad is om zoveel 
mogelijk kinderen en jongeren te vertel-
len over Jezus en God. Om ze het goede 
nieuws te vertellen en daarvoor is veel tijd, 
liefde en aandacht nodig. 
De Jeugdraad bestaat uit een enthousiaste 
groep vrijwilligers vanuit alle drie de wijken 
van de PGH. Samen kijken en sturen ze het 
jeugdwerk aan om zo hun missie tot groei 
te laten komen. We zaaien, geven water, 
zaaien nog een keer en hebben geduld. 
Om vervolgens samen te genieten van 
al het moois wat bloeit en groeit in het 
jeugdwerk.
Onze voorzitter Eelke van der Wal heeft 
dit vier jaar met veel toewijding gedaan. 
Nu gaat hij als voorzitter van de Algemene 
Kerkenraad zijn werk voortzetten. We zijn 
erg blij met de stap die Eelke maakt, echter 
zijn we nu wel opzoek naar een nieuwe 
voorzitter.
We zijn op zoek naar iemand die het leuk 
vindt om te besturen, netwerken en samen 
met ons Samen Jong verder wil implemen-
teren binnen de kerk. 
Qua tijdsinvestering moet je denken aan 
zo’n 2 tot 3 uur per week. Vergaderingen 
voorbereiden, 1x per maand de verga-
dering van de Jeugdraad voorzitten. 
Brainstormen met de jeugdwerker, een 
helpende hand bieden bij grotere jeugdac-
tiviteiten en veel praten met mensen om 
de jeugd onder de aandacht te brengen en 
te houden. 
Ben jij de voorzitter die we zoeken en heb 
je zin om te gaan zaaien en oogsten, bel of 
mail Lisette Brandsma. Bel 06-57490961 of 
mail naar Jeugdwerker@pgharderwijk.nl

BliJe Kinderen

Begin november kwamen de eerste 
berichtjes binnen: gaan jullie weer die 
mooie Sint-actie doen? Hulpsinten die 
een cadeautje kopen voor kinderen die 
het thuis minder breed hebben. Jazeker, 
was dan mijn antwoord. Dit jaar hebben 
we gezamenlijk 92 kinderen blij kunnen 
maken. De grote kracht van deze actie blijft 

dat kinderen zelf hun wens kenbaar mogen 
maken en dat die wordt vervuld. Het is 
hartverwarmend om te merken hoe we 
samen als gemeente voor de kinderen in 
Harderwijk het verschil kunnen maken. 

Namens de diaconie en de Jeugdraad, 
hartelijk dank!

internationale 
KerKdienst

Op zondagmiddag 15 januari 2023 verzorgt 
wijkgemeente “De Regenboog” de Inter-
nationale kerkdienst in gebouw Sefanja. 
Voorganger is ds. Henk Jansen. Het thema 
van deze dienst is: “Het beste tot het 
laatste bewaard” en we lezen Joh. 2 : 1-11. 
We zingen weer diverse mooie passende 
liederen. Na de dienst willen de mensen uit 
het AZC u graag weer ontmoeten voor een 
gesprekje. Wij zorgen voor de koffie, thee 
en fris en om de bezoekers ook iets lekkers 
aan te kunnen bieden, vragen wij u weer 
om wat lekkers te maken. Verder zoeken wij 
nog mensen om te helpen bij deze dienst. 
Weet dat ook u welkom bent !  
Nadere informatie bij Hans Kalfsbeek  
(kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690).

KerstengelenProJect 
    
Tijdens de Adventsperiode gingen 
kerstengelen op pad om gemeenteleden 
te laten weten dat zij meetellen, dat er 
aan hen wordt gedacht. De kerstengelen 
bezorgden hun verrassing anoniem. In de 
Bijbel wijst een engel naar God. En dat is 
wat de kerstengelen in onze gemeente 
ook hebben willen doen. De ontvangers 
mogen in wat is aangereikt Gods liefde 
ervaren.
Met liefde, enthousiasme en creativiteit 
gingen de kerstengelen aan de slag. Er 
kwamen veel mooie en ontroerende reac-
ties van kerstengelen en van ontvangers: 
‘Wat een fijn gebaar dat iemand zo aan 
je denkt.’ ‘Het is leuk om voor een ander 
iets te maken, maar ook zo verschrikkelijk 
leuk iets te krijgen.’ ‘Toen ik vanochtend 
de krant ging halen hing er een lieve 
en mooie verrassing aan mijn voordeur. 
Ben er erg blij mee en het zal de donkere 
dagen voor Kerst zeker opfleuren.’
De actie bracht veel positiviteit en inspira-
tie. Volgend jaar weer wat ons betreft!

Anke, Bert & Olga, Monica en Saskia

Geachte Kerstengel,

Hierbij wil ik u bedanken voor de passen-
de presentjes die ik in mijn brievenbus 

mocht ontvangen in de adventstijd. 
Maar zeker ook uw gedichten, die mij 

diep van binnen raakten.
In de tweede adventsweek verloor ik 

mijn geliefde geheel onverwachts. Goed 
te ervaren dat u aan mij dacht in deze 

moeilijke periode.
Dank u hier oprecht voor.

Anoniem (naam bij de redactie bekend)

Kunst van eigen KerKleden 

‘Moois dat we delen’. Dat is het thema  van de nieuwe expositie in de Plantagekerk. Een 
aantal gemeenteleden laten hun kunstzinnige kant zien, zowel in schilderijen als objecten. 
Donderdagmorgen 12 januari om 10.30 uur tijdens de wekelijkse koffie-inloop wordt de 
expositie geopend. Te zien tot 2 april.

Kunstcommissie Plantagekerk

lunch ‘met volle mond’ 

Ook u bent van harte welkom bij de 
gezellige lunch Praten met Volle Mond 
op woensdag 11 januari om 12.00 uur. 
Lunch ook eens mee. Meld u aan uiterlijk 
zondagavond 8 januari bij Ans van der 
Boom, tel. 06 20653116 of via de lijst in 
de hal van de Plantagekerk.

Team Praten met Volle Mond
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Kerst van de SamenGeroepen redactie

een kerstherinnering

Het “vrije” kerstverhaal gaf/geeft voor me-
nig school- en kinderkerstviering nogal wat 
hoofdbrekens. Wie en vooral wát moet er verteld 
worden. Keuze te over want in november al stalt 
de bibliotheek bundels vol kerstverhalen ter 
uitleen uit. Het vertellen heeft ook een zekere 
reputatie. In mijn jeugd luisterde ik in een volle 
kerk ademloos naar een verteller van naam.
Een verhaal wat ikzelf graag vertel gaat over een 
arme Russische schoenmaker. Hem wordt een 
ontmoeting met Jezus voorzegd, die hij uitein-
delijk ziet in mensen die hij helpt.
Het mooiste verhaal blijft toch van het Kind in de 
stal als redder voor ons al.

Jan Tazelaar

spannende Kerstdagen

Bij ons thuis in mijn jonge jaren geen kerstcadeautjes (‘heidens’) en geen kerstboom (te duur). 
Mijn moeder hing wel heerlijk geurend kerstgroen over alle schilderijlijsten en richeltjes in de 
huiskamer. En we hadden een heel klein kunstkerstboompje, met takken van ijzerdraad en 
plastic sliertjes als naalden. Maar daarin wel weer echte kaarsjes. Enfin.... de geur van verbrand 
plastic bleef nog dagen hangen en de brandvlek op het dressoir werd een blijvend aandenken.
Kerst had voor ons twee hoogtepunten. Natuurlijk de gezelligwarme overvolle kerstnacht-
dienst met als emotioneel hoogtepunt het Ere zij God. Dat roert me trouwens nog steeds. Het 
andere hoogtepunt eindigde nog weleens dramatisch. De hele familie bij opa thuis aan het 
kerstdiner, de kolenkachel in vuur en vlam. Hoe lang zou het harmonieus blijven? Opa had 
twee inwonende ongetrouwde dochters. Terwijl de ene supersociaal de gesprekken gaande 
hield en mijn vader op opa’s harmonium onze samenzang begeleidde, stond tante Jo in de 
keuken, waar de gigantische kalkoen maar niet voldoende wilde garen. Dat eindigde soms in 
een enorme huilbui en haar weigering om zelf aan te schuiven. Gelukkig werd de vrede toch 
altijd weer hersteld. Ook dat is Kerstmis.
O ja, ik groeide op in Den Haag. Direct na Kerst begon voor ons het ‘kerstbomen rausen’. Straat 
tegen straat streden we om op nieuwjaarsnacht de grootste brandstapel te kunnen ontsteken. 
Ook die brandvlekken op bijna elke straathoek bleven nog lang een aandenken aan Kerst.

Govert van der Boom

Kerst met opa en oma 

Met onze kleinkinderen gingen we jaarlijks naar de speciale Kerstviering 
voor kinderen. Elk jaar weer vroegen ze of er voor hen weer zo’n speciale 
Kerstviering was. Er hing altijd een gezellige kerstsfeer: veel kinderen met 
papa’s, mama’s, opa’s en/of oma’s in hun mooiste kerst-outfit, de kinderen 
in kerststemming en met een blos op de wangen vanwege de spanning. Ze 
hadden hun lampionstokje bij zich. Bij de ingang van de kerkzaal werden er 
mooie papieren sterren uitgereikt die ze bevestigden aan hun lichtje. 
Bij aanvang van de viering stonden alle kinderen in een lange stoet te 
wachten tot de rondgang begon. Terwijl de kerkgangers bekende Kerst-
liedjes zongen, zoals Nu zijt wellekome, Midden in de winternacht en Stille 
nacht, liepen de kinderen in een lange sliert door de kerk. Gedempt licht 
natuurlijk. Een geweldig fijne sfeer! Telkens even zwaaien naar papa, mama 
en opa en oma als ze in de buurt kwamen. Zo leuk, allemaal blije kinderen 
met rode konen van opwinding. Geen wonder dat ze naar dit moment 
verlangden, elk jaar weer.
Na deze processie gingen de kinderen weer bij hun ouders zitten. Ook dan 
hadden ze hun aandeel in de dienst: een gedichtje, een liedje, een kort 

optreden door musicerende 
kinderen. En als hoogtepunt 
een prachtig kerstspel door 
kinderen die verkleed waren 
als Jozef en Maria, als herders, 
als schaap en zo meer. Wat 
waren de ouders trots op de 
prestaties van hun kroost.
Aan het einde van de viering 
kreeg elk kind een kleinigheid 
mee naar huis. Iedereen blij. 
Alleen onze kleinzoon was 
teleurgesteld. Had hij het 
niet fijn gevonden? Welnee… 
Maar hij vond het maar raar 

dat het kerstspel ieder jaar weer over hetzelfde ging, over het ‘Kind dat was 
geboren’ en ‘die herders’. ‘Ik hoef voortaan niet meer mee,’ zei hij. Hij wist 
nu al wel waar het over ging, altijd hetzelfde...

Elly Scherpenisse

Kerstnachtdienst

Het zal ongeveer zestig jaar gele-
den zijn dat ik voor het eerst mee 
mocht naar de Kerstnachtdienst. 
De dienst werd gehouden in de 
Grote Kerk van Dordrecht, een im-
posante kerk voor zo’n klein meisje.
En aan de hand van mijn vader 
liep ik door de sneeuw vanuit een 
buitenwijk naar de binnenstad. Een 
flink eind lopen, maar dat was he-
lemaal niet erg, want ik liep naast 
mijn vader en mijn hand was in 
zijn hand in de zak van zijn jas. Het 
was helder en koud en boven ons 
de sterrenhemel, waarvan ik nog 
maar zo kort wist dat die sterren 
geen gaatjes in de hemel waren. 
Onderweg praatten we samen over 
het kerstfeest, de kerstboom en het 
kerstkonijn en zeker ook over de 
kerkdienst zo laat op de avond. In 
de kerk gekomen waren heel veel 
mensen en het was ook daar koud, 
want er was nog geen verwarming. 
We vonden een plaatsje en ik kon 
alles goed zien. De dominee stond 
hoog op de kansel, en we zongen 
mooie kerstliederen, die ik heus 
niet allemaal kende. Verder weet 
ik er niet zo veel meer van behal-
ve…..De kerkdienst was nog maar 
net begonnen toen er een uil heen 
en weer begon te vliegen. Ik heb 
verder geen woord meer gehoord.

Gertie van Dijk
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lezen & verdiepen

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert 
een van onze voorgangers op een thema uit 
een van de lezingen uit het leesrooster.  Wilt 
u reageren op deze meditatie, doet u dat dan 
direct naar de betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat 
ds. Diemer de Jong
d.dejong@pgharderwijk.nl

Bijbel Leesrooster

Vrijdag  23 dec Titus 1:1-16 
Zaterdag   24 dec Titus 2:1-15 

Zondag   25 dec Titus 3:1-14 
Maandag  26 dec Romeinen 2:17-29 
Dinsdag   27 dec Romeinen 3:1-8 
Woensdag  28 dec Romeinen 3:9-20 
Donderdag   29 dec Romeinen 3:21-31
Vrijdag   30 dec Romeinen 4:1-12 
Zaterdag   31 dec Romeinen 4:13-25 

Zondag     1 jan Numeri 6:22-27
Maandag   2 jan Psalm 89:1-19
Dinsdag     3  jan Psalm 89:20-38
Woensdag   4  jan Psalm 89:39-53
Donderdag   5  jan Numeri 9:15-23
Vrijdag     6  jan Mattheüs 2:1-12
Zaterdag     7  jan Mattheüs 2:13-23

Zondag     8  jan Mattheüs 3:1-12
Maandag    9 jan Mattheüs 3:13–4:11
Dinsdag     10 jan Psalm 20
Woensdag   11 jan Spreuken 16:1-9
Donderdag   12 jan Spreuken 16:10-22
Vrijdag    13 jan Spreuken 16:23-33

Beginnen
Wat is dat eigenlijk: Beginnen? Hoe nieuw is een nieuw jaar? Een 
schilder neemt een nieuw doek en doopt de kwast in de verf. Begin-
nen. Maar in het leven is het vaak anders. Geen leeg blad, nee hoor, 
je neemt van alles mee het nieuwe jaar in, een rugzak vol.

Ik houd van zingen. Een lied in de morgen, dat inspireert, vind ik. 
Deze uit Iona zing ik graag: ‘Ik zing voor God mijn morgenlied in 
eerbied en ontzag, want dwars door diepe duisternis schept Hij een 
nieuwe dag.’ Hij doet iets voor mij wat ik niet kan. Ik las ergens: ‘Er 
zal vandaag niets gebeuren wat ik niet samen met de Heer aankan’. 
Dat geloof ik en het geeft mij bij elk nieuw begin heel veel vertrou-
wen en geborgenheid. 
Of uit het Liedboek 216, ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’. Ik mag 
er zijn. God geeft het. Verwondering en vreugde trillen door dit lied. 
NL 218 zingen we allang en steeds zing je weer ‘Dank U’. Het heeft 
met Jezus te maken, Hij is het Licht. NL 209: ‘Heer Jezus, o Gij dage-
raad, wend naar ons toe uw licht gelaat.’ Beter kun je niet beginnen.

In Numeri 6: 22-27 staat de priesterzegen die Aäron over het volk 
mocht uitspreken. Wij kennen deze zegen ook. Je raakt er niet over 
uitgedacht, zo rijk is Gods zegen. Als je de drie zinnen rustig over-
denkt zal je vast opvallen dat de zegen in de eerste zin ook bescher-
ming betekent. Gods zegen houdt in dat de Heer als een vangnet 
en muur en arm om je heen is. Zo klinkt het ook in die reiszegen die 
we ook kennen: De Heer is voor je en naast je, achter en onder je, 
binnenin en rondom en boven je om je te bewaren. In de tweede 
zin mocht Aäron zeggen dat de Heer licht is en dat Hij dat licht, dat 
Hij zelf is, over jouw leven schijnt en dat dit betekent dat er genade 
is. Onverdiend leven, je mag er zijn, ondanks alles. Goeie genade! Zo 
rijk en zo vrij, dat God die geeft. En er zit in de derde regel ook iets 
actiefs, alsof de Here God er bij gaat staan om nou eens goed te zien 
wie u bent en waar je bent en hoe het met je is. Hij ziet ons en geeft 
ons zo zijn vrede. 

Beginnen. Tja, eigenlijk is het ook mooi om zomaar te gaan, zoals 
Abraham in dat liedje: Zomaar te gaan met een stok in je hand. Met 
vertrouwen. Dat kan, want er is al veel voorwerk gedaan. God maakt 
de dag en geeft een weg. Je beleeft nieuwe dingen en hebt het 
oude toch ook bij je. Gelukkig maar. Het voorbije heeft je gevormd.
Iets echt nieuws maken is een schepping. Wij kunnen iets vernieu-
wen. Iets opnieuw maken, repareren of vervangen. Maar iets dat 
er nog niet was, kan ik niet maken. Dat kan alleen God. Het echte 
leven maken. Goed maken, vergeven en genezen, liefde schenken 
en vreugde, de Geest geeft het ons. Ga zo met God het jaar in. Dat 
geeft veel goede moed en hoop, vind ik, om gewoon weer met alle 
dingen te beginnen. 
Met NL 215 zing je: ‘Al wat geliefd is en vertrouwd, het wordt voor 
wie Gods licht aanschouwt met glans en heerlijkheid verguld, want 
het bestaat in Gods geduld’. Lied van vrede onderweg. Beginnen is 
komen bij de Heer en dan gaan.
Tot ziens!

Ds. Diemer de Jong

Numeri 6: 22-27, de priesterzegen:

De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en 
zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woor-
den moeten zegenen: “Moge de HEER u zegenen 
en u beschermen, moge de HEER het licht van 
zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig 
zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u 
vrede geven.”
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, 
zal Ik de Israëlieten zegenen.’
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kerkdiensten Wijkgemeente Plantagekerk en Fonteinwerk, Plantagekerk, Stationslaan 136, 3841 DC Harderwijk, 
Koster: Annemarie Stuiver 06-38700710  Mailadres: koster.pk@pgharderwijk.nl

Wijkgemeente De Regenboog, KC De Regenboog, Biezenplein 1, 3845 CZ Harderwijk, tel. 0341-421797.
Beheerder: Peter Timmer 06-83 67 25 25. Mailadres: beheerder.regenboog@gmail.com

zaterdag 24 decemBer 
kerstavond
 Collecte; Kerk in Actie Kinderen in de knel
Plantagekerk
 21.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink
de regenboog
 16.00 uur - 18.00 uur: Kinderwonder 

Kerstfestival

zondag 25 decemBer 
eerste kerstdag
 Collectes; 1. Kerk in Actie Kinderen in de knel;  

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 09.30 uur: ds. D. de Jong
 11.30 uur: dhr. M. Stuiver  

Fonteindienst
de regenboog
 09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze
sonnevanck
 10.00 uur: ds. G. Frederikze  

m.m.v. Muzikale solisten

maandag 26 decemBer 
tweede kerstdag
sonnevanck
 10.00 uur: dhr. G. Petersen  

m.m.v. Elspeets Ensemble

Woensdag 28 decemBer
de regenboog (zie blz. 11)
 19.00 uur: Top2000-kerkdienst. 

zaterdag 31 decemBer 
oudjaar
 Collecte; Diaconie
Plantagekerk
 19.30 uur: ds. J. Mak
sonnevanck
 15.00 uur: ds. G. Frederikze

zondag 1 Januari  
nieuwjaar
 Collectes; 1. Diaconie; 2. Kerkenwerk;  

3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 10.30 uur: Plantagewijk  

en Fonteinwerk
de regenboog
 09.00 uur: mw. P. Kiks-Leeflang
sonnevanck
 10.00 uur: ds. G. Frederikze

zondag 8 Januari
 Collectes; 1. Louise ten Wolde; 2. Kerkenwerk;  

3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 09.30 uur: ds. D. de Jong
 11.30 uur: dhr. R. Visser Fonteindienst
de regenboog
 10.45 uur: mw. A. Oosterloo
sonnevanck
 10.00 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink

PlantageKerK 
zaterdag 24 december (21.30 uur)  Kerstavond of kerstnacht (de meningen zijn verdeeld) is voorbereid 
door de leuke mensen van de belijdenisgroep van de Plantagekerk. Samen hebben we ons verdiept in het 
kerstevangelie en kwamen erachter dat deze geschiedenis er in de loop van de jaren nogal wat facetten bij heeft 
gekregen. Maar wat als je het verhaal af pelt tot de kern? Wat betekent Gods komst in deze wereld dan voor jou? 
L’esprit ondersteunt muzikaal. Kom; laten we een gezegende kerstdienst vieren!      (ds. Marissa van Meijl)
zondag 25 december (9.30 uur)  Welkom op het Kerstfeest op zondag. We lezen Lucas 2 en Matteüs 2. Jezus 
wordt geboren en wijze mannen verwachten de nieuwe koning. Dat leest Olga Maarleveld voor ons. Timon 
Nauta speelt orgel en Wim Bakker vleugel. Het combo Plantage doet ook mee. We zingen ook al voor de dienst 
vanaf 9.20 uur, kom dus op tijd!      (ds. Diemer de Jong)
zaterdag 31 december (19.30 uur)  Gewoontegetrouw overdenken we in de allerlaatste dienst van het jaar 
onzes Heren 2022 de Psalm met het corresponderende nummer 22. Een Psalm die begint in de allerdiepste put, 
maar dan toch uitloopt op een loflied! De diepe put lijkt me actueel als we het jaar 2022 overzien, maar nu nog 
het loflied... Kan dat nog?     (ds. J. Mak)
zondag 1 januari (10.30 uur) nieuwjaarsdienst  Nieuw jaar, nieuwe kansen is het thema. Dit belooft een 
bijzondere dienst te worden op de eerste dag van het nieuwe jaar. Twee stromingen uit één kerk hebben 
deze dienst samen voorbereid, te weten Team 1 van Fonteinwerk en leden van wijk Plantagekerk. We gaan 
vooruitkijken. Loslaten wat geweest is, hoe moeilijk dat ook is. Loslaten lukt niet altijd, maar je kan het wel bij 
God in bewaring geven, Hij laat niet los. Zoals het thema al zegt; is deze samenwerking een nieuwe kans? Dit 
speciale team vond het in elk geval een mooie kans. Er is geen voorganger dit keer. Wel een vlogger, of meer 
vloggers. De muziek wordt verzorgd door Ricardo en Benthe. De dienst begint om 10.30 uur. Er is koffie vooraf 
en na de dienst bubbels en hapjes. Wees welkom.
zondag 8 januari (9.30 uur)  Jezus en de duivel. Dit is de tweede zondag van een blok met vier verhalen over 
Jezus uit het Lucas-evangelie. Jezus groeit op en begint aan zijn werk in Galilea. We lezen Lucas 4: 1- 14. De 
duivel probeert Jezus te verleiden, maar hij slaagt daar niet in. Wees welkom!     (ds. Diemer de Jong)

de regenBoog
zaterdag 24 december (16.00 uur – 18.00 uur)  Verwonder je op het Kinderwonder Kerstfestival! Elders vind 
je het hele programma. Hier noemen we dat we blij zijn met alle inzet van het kinderkoor Be Happy, Kleuterkerk, 
alle vrijwilligers, om van dit moment een open kerk te maken voor iedereen. En wie bekende kerstliederen wil 
zingen, is ook zeker welkom. Want we willen vieren dat Jezus is gekomen, redder, God-met-ons.  (zie blz. 7.)    
(De organisatie met Lisette Brandsma en ds. David Kroeze)
zondag 25 december (9.00 uur)  Het is Kerst! We zien de wijzen bij de kribbe, die wijs zijn met weinig. Wij 
mogen ons wijs voelen met dat kerstkind, God-met-ons. Daarvan zingen we bekende kerstliederen. Met 
Overdagkoor Afslag Harderwijk o.l.v. Martin Glas. En met een paar creatieve kinderen. Voel je vooral welkom om 
dit kerstfeest om 9.00 uur met ons mee te beleven! Hoeveel hebben we nodig om écht Kerst te vieren?       
(Ds. David Kroeze)
zondag 8 januari (10.45 uur) We lezen Lucas 4:1-13. Een bekend verhaal over het begin van de bediening van 
Jezus. Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn…..net als Mozes, Elia en Johannes. En dan staat er dat hij beproefd 
wordt, verleid wordt om iets anders te kiezen dan de taak die voor hem ligt. Aan welke verleidingen staat hij 
bloot? En welke verleidingen liggen er voor ons op de loer? Hoe pareert Jezus de verleidingen en wat kunnen wij 
daar van leren?  Komt u/jij meedenken over deze vragen?      (Anita Oosterloo)

TOELICHTING OP DE COLLECTES
Collecte 24 december en 25 december KINDEREN IN DE KNEL

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen 
meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. 
Ook vaktrainingen van Ghanese straatmeisjes worden ondersteund. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinde-
ren extra aandacht en steun. Doe mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. Geef via de collectezakken bij 
de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. ‘ Kerstcollecte 
sta op voor kinderen in de knel ‘

Collecte 31 december en 1 januari DIACONIE
Op deze oudejaarsavond en nieuwjaarsdag wordt er in de kerk gecollecteerd voor eigen diaconale taken. Ook voor 
mensen die het minder hebben, juist nu er veel kosten betaald moeten worden voor energie. Mogen we tijdens deze 
collectes denken aan deze mensen die het moeilijk hebben. Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de kerk of 
via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. ‘ Extra werkkapitaal Diaconie PGH ‘

Collecte 8 januari LOUISE TEN WOLDE
Louise wordt al enige jaren door onze gemeente gesteund in haar werk als studiebegeleider bij ‘Jeugd met een Op-
dracht’ de organisatie die jonge studenten kennis laat maken met Gods liefde tijdens een bijbelschool om vervolgens 
op een zendingsreis deze Liefde te delen in woord en daad. Voor haar levensonderhoud is Louise volledig afhankelijk 
van sponsering. U kunt Louise steunen door te geven in de collectezakken of door te storten op  
NL42RABO0317714554 van de ZWO commissie of via deScipio-app. Zie blz. 8.

afwijkende aanvangstijden van diensten:

In De Regenboog beginnen de diensten op 

25 december en 1 januari om 9.00 uur.

De Nieuwjaarsdienst in de Plantagekerk 

begint om 10.30 


