
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: Ada Brouwer 
Diaken: Rien de Bruin 
Muziek: Bart Jansen 
Gastvrouw: Jet Vos 
 
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 29 januari 2023 nr. 5 

Bij de dienst: We leven in een onzekere en donkere tijd. Oorlog, klimaatverandering en rondkomen zijn bijna ge-
woon. In deze scholendienst willen we onszelf, de kinderen en ouders bemoedigen met de hoop die God ons wil 
geven. En nee, daarmee is niet meteen alles opgelost. Maar met al onze vragen, zorgen en twijfels mogen we 
Hem aanroepen en op hem blijven vertrouwen.  
Deze zondag zijn we blij dat we gastkerk mogen zijn voor De Wegwijzer, die de hele week al bezig is geweest met 
het maken van kunstwerken, het instuderen van liedjes en gebaren en het schrijven van gebeden. Er is begelei-
ding op de gitaar door meester Bart. Wees welkom!  
 
Collecte - AZC Harderwijk: De school die bij ons te gast is mag de bestemming van de collecte kiezen en zij kozen 
voor het AZC. Leerlingen van het AZC gaan er naar school dus zij zijn goede bekenden van elkaar. Fijn dat zij én wij 
ook op deze manier de kinderen en hun ouders daar kunnen helpen. U kunt uw gift kwijt in de collectezakken bij 
de uitgang, via de Scipioapp of rek. NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. ' Kerstcollecte sta op voor 
kinderen in de knel ' 
  

Meeleven: Mw. Carolien Elsbeek-Schenk, P.C.Boutenslaan, is na een geslaagde operatie voor herstel en revalida-
tie in Buurtzorgpension Ermelo, Julianalaan 25a,3851 RA. Mw.Klaske Andringa, Broeklaan 62, 3848 CJ, is afgelo-
pen week geopereerd en weet thuis en moet nu wachten op uitslagen. Wij wensen beiden sterkte, een goed her-
stel en Gods zegen toe. 
 
Jubileum: Dhr. en mw. van Dijk, Walstein 28, 3848 AR, zijn 2 feb. a.s. 55 jaar getrouwd. Wij wensen hen met hun 
familie en vrienden een fijne dag en Gods liefdevolle nabijheid en zegen voor de toekomst. 
   
Jarigen 80+: 30 jan.: mw. Lof - Dirksen, Westeinde 16C, 3844 DD; 31 jan.: mw. Schmidt - Prins, Simon Vestdijk-
straat 41, 3842 LK; 1 febr.: mw. Slabbekoorn - Mieras, Drift 46, 3844 JZ en Greet Groeneveld - Hemeltjen, Melis 
Stokelaan 59, 3842 GL; 2 febr.: mw. Truitman - Wouda, Boerhaavelaan 108/166, 3843 AP; 3 febr.: mw. van Dijk, 
Fraterhuishof 6, 3841 CT en mw. Hulleman - Schouten, St. Jurrienstraat 5, 3842 AG; 4 febr.: mw. Gerards - Meiling, 
Stadsdennenweg 37, 3841 GD en mw. van der Wal - Zwart, Maltezerlaan 6, 3842 AA. 
 
Lunch ‘Met Volle Mond’: Ook u bent van harte welkom bij Praten met Volle Mond, wo. 8 feb. om 12.00 u. Een 
gezellige lunch plus een goed gesprek. Sluit ook eens aan. Meld u aan uiterlijk zondagavond 5 feb. bij Ans van der 
Boom, tel. 06 20653116 of via de lijst in de hal van de kerk. Team Praten met Volle Mond 

 
De bloemen gingen vorige week naar dhr. en mw. Mons-Goossens, Bleek 64 

en dhr. en mw. Boudestein,  Deventerweg 40 

 
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:   
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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Leerhuis: Welkom in het PostCoronaTijdperk! Tijdens de pandemie heeft iedereen 
wel nagedacht over onze wereld, manier van samenleven en wat onze religies en 
politieke overtuigingen ermee te maken hebben. Na de inleiding praten we met 
elkaar aan de hand van uitspraken van een aantal denkers zoals Beatrice de Graaf 
en Geert Mak. Dinsdag 31 jan., 20.00 u. Plantagekerk. Inleider: Tjitte Dijkstra. Aan-
melden bij Ria Kornet, info@leerhuisharderwijk.nl. of 0341-416792 Toegang gratis. 
  

Rectificatie banknummer ´Harderwijk geeft warmte´: In de laatste editie van Sa-
men Geroepen is ons banknummer onvolledig vermeld. Het is NL95 RABO 0128 
4730 02 tnv Stichting Zorgdat ovv ´Harderwijk geeft warmte´.  
 
Vakantie: Ds. Diemer de Jong heeft vakantie van 28 januari - 5 februari.  
 
Uitnodiging: Iedereen is van harte welkom op een ontmoetingsbijeenkomst met 
enkele pastores. We willen elkaar ontmoeten, voor het eerst of opnieuw. Oudere 
jongeren, jongere ouderen en iedereen daar omheen. We hopen velen van u en 
jullie in de kerk te zien, don. 16 febr. om 15.00 - 16.30 uur, inloop 14.45 uur. Heel 
graag tot dan! De pastores 
 
 
Na afloop van de dienst is er voor iedereen koffie, thee en limonade. En u gaat 
toch zeker ook even de werkstukken van de kinderen bekijken? 
 
 
 

 

 
 

In week 5 (29 jan t/m 4 feb.) wordt gevraagd:  
* houdbare melk 
* aardappelpuree 

* blik soep 
Inleveren woensdag 1 febr.     19.00—20.00 uur      Plantagekerk 

of zondagsmorgens 
 

 
Scipiocollecte t/m 24 jan. Werkgr.Dresden-Roemenië  € 430,10    Kerk                €      5,00  
                                               Verduurzaming PK/RB          €    72,00   Voedselbank  € 150,00  

Invulling dienst 
Welkom, mededelingen en aansteken kaarsen 
Zingen: God heeft een plan met je leven 
Opening en inleiding thema   
Gebed       
Getuigenis   
Zingen: Stel mijn vertrouwen  
Aandacht kunstwerken   
Zingen: Jezus is de goede herder  
Schriftlezingen Genesis 9 en Markus 10  
Overdenking  
Zingen – God van licht    
Collecte AZC + presentatie   
Gedicht + muzikaal intermezzo    
Danken      
Zingen: Ik wens jou – allen voorin de kerk 
Zegen 

 
Markus 10 (Bijbel in gewone taal) 

46Jezus en de leerlingen kwamen in Jericho. Ze liepen door de stad, en een grote groep men-

sen liep mee. Toen ze de stad weer uit gingen, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de 
weg. Hij heette Bartimeüs. 47Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te 

roepen: ‘Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ 48De mensen zeiden: ‘Houd toch 

je mond!’ Maar hij begon nog veel harder te roepen: ‘Zoon van David! Heb medelijden met 
mij!’49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep die man hier.’ De mensen riepen de man. Ze zeiden: 

‘Rustig maar. Sta op, Jezus roept je.’ 50Meteen liet de man zijn jas op de grond vallen. Hij 

sprong op en ging naar Jezus. 51Jezus vroeg aan hem: ‘Wat kan ik voor je doen?’ De blinde 
man antwoordde: ‘Meester, ik wil weer kunnen zien.’ 52Jezus zei: ‘Dat is goed. Je bent beter 

geworden dankzij je geloof.’ Op datzelfde moment kon de man weer zien. Hij ging met Jezus 

mee, op weg naar Jeruzalem. 

Genesis 9 (Bijbel in gewone taal)  
8Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: 9‘Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de 
mensen die na jullie leven. 10Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en 
de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. 11Ik beloof 
dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit 
meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’ 
12-13God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in 

de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. 
14Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. 

15Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water 

iedereen doden en alles verwoesten. 16-17Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die 
boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.’ 

mailto:info@leerhuisharderwijk.nl

