
Voorzitter kerkenraad: 
VACANT 
 
Vice-voorzitter: 
Marjolijn Sijtsma 
Kortekamp 44 
  06 44208722 
myi.sijtsma@versatel.nl 
 rek. nr. wijkkas: NL27 RABO 0146 14   
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Scriba: 
Ada Brouwer 
Tuinstraat 6 
06 30651097 
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl 
 
Diaconie: 
Hans Kuijken 
Da Costastraat 15 
415409 
voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl 
Rien de Bruin 
Sonnevancklaan 13 
  434639 
riendebruin6.rdb@gmail.com 
 
Helpende Handen:  
Willemien Mondria 
  06 30309328 
wmondria@caiway.net 

 
In deze dienst: 
Voorganger: mw. Anna Marie Jansen 
Oud. v. dienst: Hetty Slaper 
Diaken: Rien de Bruin 
Lector: Olga Maarleveld 
Organist: Timon Nauta 
Kinderdienst: Marjolijn Sijtsma 
Gastvrouw: Stina uit den Bosch 
 
Voor aan-en opmerkingen: 
beamteam.pk@pgharderwijk.nl 

 
annelies@middelkoop-stolle.nl 
 
Scriba: 
Ada Brouwer 
Tuinstraat 6 
06 30651097 
scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl 
 
Voorzitter: 
Karel Bosselaar 
Makkumpad 1 
424591   
k.a.bosselaar@gmail.com 
 
Diaconie: 
Hans Kuijken 
Da Costastraat 15 
415409 
voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl 
  
Pastoraat 80+: 
Frieda Meijers 
 0648395986 
f.meijers@pgharderwijk.nl 
 
Gertie van Dijk 
' 356640 
g.vandijk@pgharderwijk.nl   
 
Jeugdwerker:   
Lisette Brandsma 
.' 06 57490961 
jeugdwerker@pgharderwijk.nl 
 
Helpende Handen 
Nel en Geert Terpstra   
'06 11511398 
Eelco van Essen  
'06 13021480 
www. pgharderwijk.nl/diaconie/ 
 

ZONDAGSBRIEF  zondag 23 april 2023 nr. 17 

Bij de dienst: Op deze tweede zondag na Pasen is de opwinding over het hele gebeuren rond Jezus nog niet ver-
stomd. Het blijft het gesprek van de dag. Wij lezen uit het laatste hoofdstuk uit het evangelie naar Johannes: op-
nieuw verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Hoe indrukwekkend en tegelijk ontroerend! Want wij kunnen niet bui-
ten schot blijven. Kom en vier mee!  Anna Marie Jansen 
 
Collecte - IrisZorg helpt je verder: Heb je geen dak boven je hoofd, en kun je bij niemand terecht? Dan ben je van 
harte welkom bij de 24-uursopvang van IrisZorg. We hebben opvang in verschillende steden. Op sommige plekken 
is alleen nachtopvang, op andere plekken alleen dagopvang, en op andere plekken kun je 24 uur per dag terecht.  
Voor de 24-uursopvang gelden huisregels. We verwachten dat je je daar aan houdt, en dat je je tijdens je verblijf 
respectvol opstelt naar het personeel en de andere gasten.  Onze 24-uursopvang is meer dan een slaapplek of een 
warme plek. We bieden je ook hulp om je door te laten stromen naar één van onze trainingshuizen.  
Geef via de collecte zakken bij de uitgangen, via Scipio-app of stort op de reik. van Diaconie PGH o.v.v. ' IrisZorg ' 
  
Jarigen 80+: 24 apr.: dhr. Veenstra, Boerhaavelaan 108/188, 3843 AP en mw. Tromp, Verkeersweg 16, 3841 DD; 
29 apr.: dhr. de Jong, Weth. Jansenlaan 25, 3844 DG; 30 apr.: dhr. van Gerner, Burg. Numanlaan 15, 3841 XJ. 
 
Dank: Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen die ik afgelopen zondag vanuit de kerk heb mogen ontvan-
gen. Een hartelijke groet, Gerda Meijer-Wienen.  
Lieve mensen, hartelijk dank voor het warme meeleven met ons allebei sinds Wim in Weideheem verblijft! Veel 
kaarten, aandacht, bezoekjes. We waren ook blij met het aandeel van liefst 4 aquarellen in de vorige expositie! 
We ervaren de Plantagekerk als een hartverwarmende gemeente! Wim en Stien van der Hout-Slagmolen 
 

Open avond over het pastoraat: Woensdag 10 mei organiseren de pastorale teams een open avond over pasto-
raat. Iedereen die bij het bezoekwerk betrokken is, maar ook ieder ander is van harte welkom. We hopen op een 
inspirerende bijeenkomst, informatief en enthousiasmerend voor dit belangrijke werk, het omzien naar elkaar. 
Spreker is ds. Nynke Dijkstra – Algra, werkzaam bij de PKN. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan 
over dit onderwerp, verzorgt door het hele land avonden en spreekt met gemeenteleden over het leven en werk 
in de kerk. Van harte welkom, om 19.45 uur (inloop 19.15) in de Plantagekerk!   
 

Vakantie: Komende week ben ik er even tussenuit. Op 1 mei ben ik weer terug. In geval van nood weet onze scri-
ba, Ada Brouwer, wie te bereiken. Marissa van Meijl 
 

De bloemen gingen vorige week naar mw. Meijer-Wienen, Koggepad 5 
en mw. Geke Aartsen, Rederijkerstraat 9. 

 
Predikant:  
Ds. Marissa van Meijl 
06-58729881 
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl 
 
Pastoraat 80 - : 
Annelies Middelkoop,  
Schippersmeen 75 
419591 
annelies@middelkoop-stolle.nl 
 
Scriba: 
Ada Brouwer 
Tuinstraat 6 
06 30651097 
scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl 
 
Voorzitter: 
Karel Bosselaar 
Makkumpad 1 
424591   
k.a.bosselaar@gmail.com 
 
Diaconie: 
Hans Kuijken 
Da Costastraat 15 
415409 
voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl 
  
Pastoraat 80+: 
Frieda Meijers 
 0648395986 
f.meijers@pgharderwijk.nl 
 
Gertie van Dijk 
' 356640 
g.vandijk@pgharderwijk.nl   
 
Jeugdwerker:   
Lisette Brandsma 
.' 06 57490961 
jeugdwerker@pgharderwijk.nl 
 
Helpende Handen 
Nel en Geert Terpstra   
'06 11511398 
Eelco van Essen  

Predikanten:  
Ds. Marissa van Meijl wijkdeel B 
 06-58729881 
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl 
 
Ds. Diemer de Jong  wijkdeel A 
 0342440486/06 44842411 
d.dejong@pgharderwijk.nl 
werkdagen ma, do , vrij 
 
Pastoraat 80 - : 
Cora Pluim - van Dam wijkdeel A 
Reigershofweg 6 
0341 453802 
pluim.cora@gmail.com 
Olga Maarleveld wijkdeel B 
Ganzekamp  3 
0653360999 
olga@styx-uitvaart.nl 
 
Seniorenpastores 80+: 
Frieda Meijers 
 0648395986 
f.meijers@pgharderwijk.nl 
Wilma Steenbeek  
 0644588995 
w.steenbeek@pgharderwijk.nl 
 
Jeugdwerker:   
vacant 
 
Koster: 
Annemarie Stuiver 
Mandenmakerstraat 91 
06 38700710  
koster.pk@pgharderwijk.nl 
 
Kopij inleveren uiterlijk donderdag 
12 uur   e.  ada.brouwer@planet.nl 
 
Rekeningnummers voor de collecten: 
diaconie: NL 39 RABO 03 17 71 49 96  
zwo: NL 42 RABO 03 17 71 45 54  
kerk: NL.28 RABO 03 1777 09 69 
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Thomasviering vandaag om 11.30 u.Wat een verhaal….: In deze viering staat het 
delen van verhalen centraal. Het delen van je verhaal, wie je bent en wat je mee 
hebt gemaakt, kan je steunen en je bemoedigen. Zo vertellen we elkaar verhalen 
om samen te delen.  Weet je welkom, met jouw verhaal!  
 
Pinksteren: Voor de dienst van Pinksteren zoek ik mensen die het leuk vinden om 
een avond (uurtje/anderhalf) na te denken over de invulling van de dienst. Vooraf-
gaande stuur ik wat materiaal. Lijkt dit u/je wat en is de avond van 8 of 9 mei geen 
probleem? Neem dan contact op! Ds. Marissa van Meijl  
 
Oranjeconcert Harderwijks Mannenkoor: Het 100 jarig koor, o.l.v. dirigent Jimco 
Zijlstra, sluit op Koningsdag traditiegetrouw het middagprogramma af met een 
Oranjeconcert. Aanvang 16.00 u. in de Plantagekerk, kerk open om 15.30 u. Mede-
werking wordt verleend door het Popkoor van de Popschool olv Naomi van Veen, 
op het orgel Bert Elbertsen en we verwelkomen een Mistery Guest… Toegangskaar-
ten (verkrijgbaar bij Primera Drielanden,  Primera Stad, The Read Shop in Stadsden-
nen en voor de aanvang van het concert) kosten € 5,00. Het concert ook te volgen 
via Kerktv en Kerkdienst gemist. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

In week 17 (23 t/m 29 april) wordt van ons gevraagd 
* bami/noodles 

* pak houdbare melk 
* ontbijtgranen  

 Inleveren woensdag 26 april            19.00—20.00 uur      Plantagekerk 
of zondags 

 
Scipiocollecte t/m 18 april: Diaconaal werk PGH € 489,-  Voedselbank € 168,50 
Kerk € 117,-  Verduurzaming kerkgebouwen € 55,50 

Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen 

Aansteken tafelkaarsen 

Aanvangslied: Psalm 89: 1 en 6 

Groet en bemoediging 

Zingen: Psalm 89: 7 

 

Inleidende woorden 

Gebed van inkeer (tijdens het gebed zingen we 3x lied 833) 

Woorden van genade en trouw 

Loflied: Lied 869: 1 en 6 

 

Gebed bij een open Bijbel 

Kinderlied - kinderen gaan naar hun eigen dienst 

1e lezing:  Jesaja 42: 5 – 8a 

2e lezing:  Johannes 21: 1 – 19 

Zingen: Lied 376: 1 en 2 Evang. Liedbundel 

Ter overdenking 

Zingen: Lied 908: 1, 2 en 7 

Kinderen komen terug  

  

We danken en bidden, stil gebed, Onze Vader 

Aandacht voor de collectes 

Slotlied: Lied 903: 1 en 6 

Zegen 

  

  


