
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. Martine Nijveld 
Oud. v. dienst: Cora Pluim 
Diaken: Janny Bast 
Lector: Bert Maarleveld 
Kinderdienst: Rosalie Landolt 
Gastvrouw: Hennie Epe 
 
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 5 februari 2023 nr. 6 

Bij de dienst: Op deze zondag Werelddiaconaat, zondag van delen wereldwijd, lezen wij het verhaal van een rijke 
man die liever alles wat hij heeft bij zich houdt. Daarnaast klinkt psalm 100, een juichend lied over de God, voor 
wie wij allemaal gelijk zijn: mensen op die ene aarde. Zondag Werelddiaconaat is verbonden met de 
Watersnoodramp in 1953, toen vanuit de hele wereld hulp naar Nederland kwam, nu 70 jaar geleden. Ons eerste 
lied komt vandaag uit Psalmen Anders, de aanvulling op het Liedboek, die ervoor zorgt dat er bij elke psalm nu 
ook een nieuwe (eigentijdsere) vertolking is. We zingen lied 100c: nieuwe woorden op de oude wijs. 
 
Collecte: In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, 
helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en 
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te 
bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig 
maken: de organisatie brengt jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het 
onderlinge begrip. toeneemt. Geef via de collecte zakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op 
NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. ' Kerk in Actie Pakistan.' Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Meeleven: We leven mee met Coby Dirksen-Dalstra, Hendric Stevinstraat 4 nu zij zo onverwacht een verdrietig 
bericht te horen heeft gekregen. We wensen haar en Koos van der Spek Gods nabijheid toe. Wat is het fijn voor 
Suus Kampen in Villa Verde, dat ook haar man Herre daar een plek gevonden heeft! Nu zijn ze na een moeilijke 
tijd van gescheiden zijn, weer samen. We wensen hen van harte een goede tijd samen toe!  
 
Jubileum: Het echtpaar Van Boven – van Dijk, Beneluxlaan 204, is op 6 februari a.s. 12,5 jaar getrouwd .Zij 
bezoeken veelal de Fonteindiensten.  Voorbede is voor hen, vergezeld met onze felicitaties. 
 
Herberg: op 17 februari opent de Herberg haar deuren weer en bent u uitgenodigd om gezellig samen te eten. U 
kunt zich opgeven t/m 13 februari via T 421775 of via E deherberg@hotmail.com Tot ziens in de Herberg! 
 
 Jarigen 80+: 6 febr: mw . Hensen-Vijge, Eendekamp 92, 3848 BL; 7 febr: dhr. Quelle, Tweede Parallelweg 9, 3849 
MP  Hierden en mw. van de Poppe-van de Poppe, Parallelweg 26/86, 3849 MN  Hierden; 8 febr: mw. van der 
Hoek, Roos en Doornhof 51, 3844 DK; 9 febr: mw. Kernekamp-Boonstra, St.Janshof 3, 3844 GE; 10 febr: 
dhr.Houwaard, Couperuslaan 23, 3842 AA en mw.Rombouts-Vrolijk, Ir.P.Calandstraat 22, 3841 KA; 11 febr: mw. 
van der Vegt-Krikke, Plantage 14, 3841 EL en mw. van Tol-Beukenkamp, Krommekamp 240, 3848 DT; 12 febr: mw. 
Meijer-Winters, Varenweg 19, 3849 PH  Hierden en mw. Riemersma, Irenelaan 25, 3843 DK. 

De bloemen gingen vorige week naar  Klaske Andringa, Broeklaan 62  
en meester Marthijs de Lange, Musicaldreef 83. 

 
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 



Hartelijk dank voor de vele kaartjes die ik kreeg i.v.m. mijn knieoperatie.  Alles is 
vlot gegaan en intussen mag ik weer "los" lopen en dat gaat prima. Wat fijn dat 
iedereen zo meeleefde!  Ria Kornet.   
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 
Lunch ‘Met Volle Mond’ : Ook u bent van harte welkom bij Praten met Volle Mond 
op woensdag 8 februari om 12.00 uur. Een gezellige lunch plus een goed gesprek. 
Sluit ook eens aan. Meld u aan uiterlijk zondagavond 5 februari januari bij Ans van 
der Boom, tel. 06 20653116 of via de lijst in de hal van de Plantagekerk. Team 
Praten met Volle Mond. 
Kinderkerk (kerkopschoot en kleuterkerk): Komende zaterdag zijn we er weer! We gaan 
samen varen met Noach want hij heeft een grote boot. Alle dieren kunnen mee en 
misschien heb jij ook een knuffel die mee mag, dan wordt het heel gezellig, dus neem die 
mee! Samen zingen, luisteren en spelen. Weten jullie het nog? We beginnen allemaal samen 
in de kerkzaal en de kinderen vanaf 4 jaar mogen daarna naar het zoldertje. Van harte 
welkom op zaterdag 4 februari. De deuren staan vanaf 09.15uur open, we beginnen om 
09.30uur, de kleurplaatjes liggen klaar en de koffie is gezet. 
Bakactie: In het najaar mochten we als pastorale teams nadenken over growing young/
samen jong en het benaderen van jongere generaties. In dit kader ontstond er een 
actieplan. Rond deze tijd worden gezinnen met jonge kinderen benaderd worden of zij mee 
willen doen aan een bakactie. En ook u en jou roepen we op om mee te doen en iets lekkers 
te bakken voor gemeenteleden! Duik even de kelder in – misschien heb je nog wel een 
bakmix staan! In de dienst van 19 februari (of de zaterdag ervoor!) hopen we deze baksels 
te verzamelen en na de zegen van de zondagsdienst te verspreiden. (dus over een paar 
weken!) Doe mee en bak iets lekkers! Zo zijn we samen gemeente en laten we een ander 
weten dat we blij met hem/haar zijn! De pastorale teams van de Plantagekerk. 

 
 
 

 
In week 6 (5 feb.– 12 febr.) wordt van ons gevraagd te komen brengen:  

*allesreiniger  
*pak zuiveldrank houdbaar 

*wraps 
Inleveren woensdag 8 febr.     19.00—20.00 uur      Plantagekerk 

of zondagsmorgens in de kerk. 
 

ORDE VAN DIENST 
 
TOENADEREN  
Welkom 
Aansteken tafelkaarsen  
Aanvangslied: psalm 100c, vers 1 en 4 (staande)  
Bemoediging: 
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
voorganger: Die ons omgeeft met liefde en trouw, 
gemeente: DIE ONS ROEPT NAAR EEN NIEUWE MORGEN. 
Groet: 
voorganger: Vriendschap en vrede van God, voor u, voor jullie, 
     voor iedereen hier aanwezig, 
  voor de mensen overal op de wereld. 
gemeente: AMEN.    - daarna gaat de gemeente zitten - 
Een paar woorden bij deze zondag 
Zingen: lied 281, vers 1, 2, 3 en 10 
Moment voor jong en ouder 
Kinderlied: kinderen gaan naar hun eigen dienst     - 

HOREN 
Gebed 
Eerste Schriftlezing: psalm 100 (NBV21) 
Zingen: lied 993, vers 1 t/m 4 
Tweede Schriftlezing: Marcus 10:17 t/m 27 (NBV21) 
Zingen: lied 816, vers 1, 2 en 4 
Overweging 
(Eventueel) Muzikaal intermezzo  
Zingen: lied 691, vers 1, 2 en 3          Kinderen komen terug  
BIDDEN EN GEVEN 
Aangevraagde voorbeden  
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
Inzameling van de gaven  
GAAN ALS GEZEGENDE MENSEN 
Slotlied: lied 423, vers 1 en 3 
Wegzending en zegen 
Gezongen amen    

 
Scipiocollecte t/m 31 jan.   Project gastschool € 470,- 

Voedselbank € 332,-          Kerk € 120,50                Verduurzaming kerkgebouwen € 56,- 
 


