
Voorzitter kerkenraad: 
Karel Bosselaar 
Makkumpad 1 
424591   
k.a.bosselaar@gmail.com 
 
Vice-voorzitter: 
Marjolijn Sijtsma 
Kortekamp 44 
  06 44208722 
myi.sijtsma@versatel.nl 
 rek. nr. wijkkas: NL27 RABO 0146 14   
 76 26 
 
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: ds. Marissa van Meijl 
Oud. v. dienst: Marjolijn Sijtsma 
Diaken: Hans Kuijken 
Lector: Ada Brouwer 
Organist: Wim Bakker 
Kinderdienst: Silvia Reitsma 
Gastvrouw: Janny Vogelzang 
 
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 15 januari 2023 nr. 3 

Bij de dienst: Deze zondag begint de week van gebed. De organisatie moedigt dit jaar kerken aan om goed te 
doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht 
van ongelijkheid. Een aantal gemeenteleden vertelt ons hoe en waarom zij meebouwen aan Gods koninkrijk. Bid 
je mee? 
 
Collecte - Stichting Mensen in Nood 0341: Een lokale stichting voor de regio Harderwijk, Ermelo, Putten en Nun-
speet  die als doel heeft mensen te helpen die door welke oorzaak ook in financiële problemen zijn gekomen. On-
ze hulpvragers krijgen geen steun van andere organisaties die levensmiddelen verstrekken. De stichting heeft 
geen winstoogmerk maar kan alle steun gebruiken. U kunt uw gave geven via de Scipio-app, de collectezakken of 
de rek. van de diaconie.  
  
Meeleven: Anneke Westendorp is nog steeds in het zorghotel in Ermelo, Julianalaan 25a, 3851 RA  – kamer 8. In-
middels is zij geopereerd aan haar been en lijkt het de goede kant op te gaan. Hopelijk mag zij het binnenkort 
weer belasten en komt er meer ruimte voor revalidatie. Dhr. Bertus Hoeve, Thorbeckelaan 25,3843 WL, kreeg 
goede berichten, al blijft hij wel onder controle. Hij en zijn vrouw Hannie zijn erg dankbaar en bedanken langs de-
ze weg iedereen voor de belangstelling en het medeleven. ‘Het is fijn om bij deze gemeente horen’, zeiden zij.  
  
Jubileum: Op 16 januari a. s. zijn dhr. en mw. van Otterlo, Betje Wolfflaan 3, 3842 HJ, 12 1/2 jaar getrouwd. Wij 
wensen hen een hele fijne dag. Binnenkort verhuizen zij met hun gezin naar Friesland en wij wensen hen hier en 
daar veel zegen in de toekomst. 
 
Jarigen 80+: 16 jan.: mw. van Dijk - de Vries, Beek 40, 3841 GC; 17 jan.: mw. Hoeve - Bijlsma, Thorbeckelaan 23, 
3843 WL; 18 jan.: mw. Dijkstra - Bruinings, Roos - en Doornhof 39, 3844 DK, mw. Nijland - Scheermeijer, Albert 
Verweyplein 34, 3842 HH en mw. Vasse - Kleis, Westeinde 52, 3844 DD; 19 jan.:  mw. Hiemstra, Boerhaavelaan 
108/122, 3843 AP, mw. ter Heide - Nijhof, Simon Vestdijkstraat 61, 3842 LK, mw. Kooistra - Ras, Vondelpark 36, 
3842 GP en dhr. Boertjes, Elzenlaan 12, 3843 JH; 21 jan.: mw. Pel - Kuijt, Vondellaan 179, 3842 EE.  
 
Aktie Kerkbalans 2023 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”: Vandaag start de Aktie Kerkbalans. Vele vrijwil-
ligers brengen komende week de enveloppen rond en komen ze een week later weer ophalen. U laat toch deze 
vrijwilligers niet in de kou staan? College van Kerkrentmeesters. 
 

De bloemen gingen vorige week naar  mw.Leenheer-Riphagen, Stationsplein 140 
en mw. Bep Leeuwangh, Eendenkamp 66. 

  

 
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 di, 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:   
Lisette Brandsma 
 06 57490961 
jeugdwerker@pgharderwijk.nl 
 
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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Parkeren rond de kerk: De laatste tijd wordt er regelmatig geparkeerd voor de oprit 
van onze “buurman” dokter Runhaar aan de Frisialaan, hoek Friesegracht. Hij  kan 
dan niet bij zijn huis komen. Wilt u a.u.b. erop letten dat deze oprit vrij blijft?  
 
Open kerk: Zaterdag 21 jan. is iedereen welkom in de Plantagekerk. Van 10-12 u. is 
er koffie/thee, een mooie exposite en natuurlijk alle tijd voor een praatje. 
 
Herberg: Vrijdag 20 jan. a.s. om 18.00 u.  is er weer een gezellige avond, waarin ont-
moeting en een heerlijke maaltijd centraal staan. Wilt u/wil jij dat ook eens meema-
ken, geef je dan úiterlijk 15 jan. op via 421775 of deherberg@hotmail.com  
 
Rookworstenverkoop: De Werkgr. Dresden-Roemenië verkoopt weer rookworsten, 
per zakje van 3 st., voor € 7,50. Zon. 15 jan. kunt u ze in de kerk bestellen, ze wor-
den voor 21 jan. thuisbezorgd, dan kunt u ze ook betalen.   
  
Leerhuis ‘Omgaan met teleurstellingen’: Inleider Piet Verhagen is zowel theoloog 
als psychiater en  kan dit thema vanuit beide disciplines belichten. Din. 17 jan., 
20.00 u. Plantagekerk. Contact: Bert Maarleveld, 06-51793327.Toegang gratis. Aan-
melden bij Ria Kornet, op info@leerhuisharderwijk.nl.  of  416792  

 

Thomas viering: Zondag 22 jan. is er om 11.30 u. een Thomas  viering, met als the-
ma “Gastvrijheid”. Daarmee gaan we deze morgen met hoofd, hart en misschien 
ook wel handen aan het werk. Echt gastvrij ben je als die ander zich thuis voelt. Een 
mooie gedachte....voel je welkom en thuis.  
  

Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2023: Thema: doe goed, zoek recht 
In Harderwijk en Hierden worden tijdens deze week (15 -21 januari) weer diverse 
activiteiten georganiseerd. Meer informatie (oa adressen van de kerken) is te 
vinden op www.stichtingecho.nl of  www.geloveninharderwijk.nl. Of stuur een 
email naar stadsgebed@stichtingecho.nl.  
 
     VOEDSELBANK: 

In week 3 (16-21 jan.) wordt gevraagd te brengen 
* luiers mt. 5 of 6 

* pak houdbare melk 
* pot chicken tonight 

Inleveren woensdag 18 jan. 19.00—20.00 uur      Plantagekerk 
of zondagsmorgens 

Opbrengst Scipio-app t/m 11 jan.: Louise ter Wolde € 739,50      Voedselbank                € 238,-  
               Kerk        € 136,50    Verduurzaming PK/RB € 79,- 

Orde van dienst: 
TOENADEREN  
    Welkom 

Aansteken tafelkaarsen  
Aanvangslied: Psalm 119: 1 en 40  
Bemoediging en groet en drempelgebed 
Moment voor jong en ouder 
Kinderlied: Kom op, ga je mee  
Oproep tot zelfonderzoek  
We zingen: Lied 940 

HOREN 
Sprekers afgewisseld met lied 970 
Gebed 
Eerste Schriftlezing: Efeziërs 2: 13-22  (NBV2021)  
Tweede Schriftlezing: Matteüs 25: 37-40  (NBV2021) 
Luisteren: Dionne Warwick – What the world needs now 

Wat de wereld nu nodig heeft is liefde, zoete liefde 
Het is het enige waarvan er te weinig is 
Wat de wereld nu nodig heeft is liefde, zoete liefde 
Nee niet voor enkelen maar voor iedereen 
 
Heer, we hebben niet nog een berg nodig 
Er zijn bergen en heuvels genoeg om te beklimmen 
Er zijn oceanen en rivieren genoeg om over te steken 
Genoeg om blijvend te zijn tot het einde der tijden 
 
Heer we hebben niet nog een weide nodig 
Er zijn korenvelden en tarwevelden genoeg om te groeien 
Er zijn zonnestralen en manestralen genoeg om te schijnen 
Oh luister, heer, als u wilt weten 
 

Overweging 
Muzikaal intermezzo  
Zingen: Lied 974: 1, 2 en 3 

BIDDEN EN GEVEN 
Kinderen komen terug  
Aangevraagde voorbeden  
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
Inzameling van de gaven  

GAAN ALS GEZEGENDE MENSEN 
Slotlied: Lied 413  
Wegzending en zegen 
Gezongen amen  

mailto:deherberg@hotmail.com
mailto:info@leerhuisharderwijk.nl
http://www.stichtingecho.nl
http://www.geloveninharderwijk.nl
mailto:stadsgebed@stichtingecho.nl

