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De beloften over de toekomst uit Jesaja willen ons 
aan het begin van het nieuwe jaar 2023 
bemoedigen en inspireren. Wij mogen de 
boodschappers zijn van Zijn heil van dag tot dag, 
Hem de lof toezingen en Zijn Naam prijzen. 
 

 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
GOED BEGINNEN 
(we gaan staan) 
 
Aansteken kaars, we zingen: Licht in ons midden 
 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed                                  (we gaan zitten) 
 
Aanvangslied: Lied 276: 1 en 2 
Zomaar een dak boven wat hoofden 
 
Gebed om ontferming 
 
We zingen: Lied 654: 1 en 5 
Zing nu de Heer, stem allen in 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Dit is de dag, Marcel & Lydia Zimmer 
(kinderen gaan naar de kinderdienst) 
 
HOREN 
Gebed bij een open Bijbel 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5 
 
Zingen: Lied 314: 1 en 3 
Here Jezus om uw woord 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 
 
Zingen: Lied 526: 3 en 4 
In Kana was de gloed geweken 
 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo: Geest van hierboven 
Stef Bos en jongerenkoor Samen Op Weg 
 
DELEN  
Geloofsbelijdenis 
 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte en mededelingen: 
1e: Stichting Mensen in Nood 0341 (zie toelichting) 
2e: Kerkenwerk 
3e: Verduurzaming PK/RB 
(de kinderen komen terug) 
 
GEZEGEND OP WEG GAAN 
Slotlied (staande): Lied 473: 1 en 2 (uit Hemelhoog) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
 
Wegzending en zegen 
Gezongen Amen

 
 
 

Voorganger: Frieda Meijers    Bloemen: Elly Mulder 
Ouderling: Jan Boomsma    Lector:  Anne Zijlstra 
Diaken:  Jacco van den Bosch   Koster:  Aldert Mak 
Beamer/kerkTV: Jan en Maryse Tempert   Geluid:  Rik de Pagter 
Crèche:   Bettie     Orgel/Piano: Jesse Stoffer 
Kinderdienst: Marijke Jasper       
Voorbede telefoon: 06-13948396 U kunt een intentie voor een gebed naar dit nummer sturen via Whatsapp. 
    De volgende zondag wordt het meegenomen bij de gebeden in de dienst. 
Collectes via scipio (t/m 11-1): Louise ter Wolde € 693,50 / Voedselbank € 238 / Kerk € 136,50 / Verduurz. Kerkgeb. € 79 
Producten Voedselbank: week 3: luiers maat 5 en 6; pak houdbare melk; pot chicken tonight 

Producten kunt u bij de Regenboog o.a. inleveren op vrijdag van 09:00-11:00 en op zondag 
----- 
 

 
 
 

Van de kinderdienst - Op deze zondag staat Lucas 4:14-22 centraal: Jezus leest in de synagoge van Nazaret een 
tekst uit het Bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat moment werkelijkheid is geworden. De letters en 
woorden uit het boek Jesaja zijn niet zomaar woorden. De woorden komen tot leven in Jezus. Kun jij in het proefje 
de letters in beweging krijgen? 
 



 

 

 

Toelichting 1e collecte – Stichting Mensen in Nood 0341 
Stichting Mensen in Nood 0341 is een lokale stichting voor de regio Harderwijk, Ermelo, Putten en Nunspeet. Zij 
heeft zich als doel gesteld mensen te helpen die door welke oorzaak ook in financiële problemen zijn gekomen. 
Onze hulpvragers krijgen geen steun van andere organisaties die levensmiddelen verstrekken. 
Wij helpen mensen met voedsel en andere huishoudelijke artikelen zoals schoonmaakmiddelen, 
verzorgingsproducten, wasmiddelen en dergelijke. Daarnaast helpen wij met kleding, schoenen en huisraad. 
Onze stichting heeft geen winstoogmerk maar wij kunnen alle steun gebruiken om ons doel te bereiken. Dit kan 
door een gift op rekeningnummer NL44 RABO 0198 0861 64. En natuurlijk ook door schenken van boodschappen 
of goederen. Wil je ons als bedrijf steunen? Heel graag. Neem dan contact op met ons, dit kan via het contact 
formulier. Geef via de collecte zakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op  
NL44 RABO 0198 0861 64. van Diaconie PGH o.v.v. 'Stichting mensen in nood 0341'. Hartelijk dank voor uw gift! 
 

Jarigen – 15 januari - mevr. E.H. van Kooten-Kamphuis, Sweelinckdreef 2, 3845 AX Harderwijk. 
18 januari - de heer R. Wierenga, Bazuindreef 157, 3845 GB Harderwijk. 
21 januari - de heer W. Metzlar, Mozartdreef 142, 3845 BN Harderwijk. 

 

Bloemen – Afgelopen zondag zijn de bloemen ter bemoediging gegaan naar Marjon de Graaff en Ary Boer, 
Rietgorsmeen 55, 3844 ZL Harderwijk. 

 

Actie Kerkbalans 2023 – “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
Vandaag start de Aktie Kerkbalans 2023. Vele vrijwilligers brengen de komende week de retour 
enveloppen rond en komen deze een week later weer ophalen. U laat toch deze vrijwilligers niet 
in de kou staan? N.B. er zijn mogelijk nog een aantal wijken waar we een vrijwilliger voor zoeken. 
Kijkt u S.V.P. na afloop van de dienst of uw wijk daar bij ligt? College van Kerkrentmeesters. 
 

Step4wrd dienst - Schuif gezellig aan - Op 22 januari is er weer een Step4wrd dienst! Deze Step4wrd dienst 
gaan we avondmaal vieren. We hebben weer mooie nummers op het programma staan en hebben er weer veel zin 
in. Let op, deze dienst begint om 11.00 uur! Schuif jij ook gezellig aan? 
 

Gezocht clubleiding in Drielanden - We zijn nu een half jaar onderweg met club en hebben al een paar mooie 
avonden gehad. Maar we merken dat we leiding te kort komen. Lijkt het jou leuk om 1x in de twee weken te helpen 
met club geven? Soms even sparren (programma's liggen al klaar), dan zijn we op zoek naar jou! Stuur een appje 
naar Jeroen (0616208654) of mail naar info@jeroenensietske.nl. Dan hebben we even contact! Alvast bedankt 
 

Internationale Kerkdienst - Vanmiddag verzorgt onze wijkgemeente om 14:30 uur weer de Internationale 
kerkdienst in Sefanja. Voorganger is ds. Henk Jansen en het thema van deze dienst is : “Het beste voor het laatst 
bewaard”. We lezen Joh. 2: 1-11, over de bruiloft in Kana. Is Jezus een party-crasher ? Nee het tegendeel: als ons 
feestje vastloopt, weet Hij het weer vlot te trekken. We zingen weer diverse mooie passende liederen, met Mirjam 
en Martine onder de muzikale begeleiding van Ali Maris. Na de dienst willen de mensen uit het AZC u graag weer 
ontmoeten voor een gesprekje onder het koffie- en theedrinken. Weet dat u welkom bent!  Namens de 
voorbereidingsgroep, Hans Kalfsbeek. 
 

Rookworstenverkoop voor Roemenië - De Werkgroep Dresden-Roemenië houdt nu weer de actie van de 
verkoop van rookworsten. We bieden deze nu ook weer aan van 3 stuks in een zakje voor € 7,50. 
Zondag 15 januari kunt u de bestelling hier in de kerk doen. De opgave/koop is dus per zakje van 3 stuks. De 
bezorging is voor 21 januari bij u thuis en dan kunt u ook betalen. De gehele positieve opbrengst gaat naar de 
bewoners in de drie dorpen. Namens de werkgroep, Durk Reitsma. 
 

Leerhuis ‘Omgaan met teleurstellingen’ - De kracht van mensen zit in het omgaan met tegenslagen. Je kunt 
zeggen dat aard, veerkracht, levensovertuiging en levenservaring bronnen zijn waaruit je put om met tegenslag om 
te gaan. We gaan vooral in op de rol die levensovertuiging speelt. Om de een of andere reden werken de bronnen 
niet altijd. Misschien omdat je ze niet onderhouden hebt? Tegenslagen worden dan aanleiding tot aanhoudende 
stress. Helpend om te kunnen herstellen zijn familie (relaties), werk, opleiding en (religieuze) gemeenschap. Inleider 
Piet Verhagen is zowel theoloog als psychiater. Hij kan dit thema vanuit beide disciplines belichten. Op dinsdag 17 
januari om 20.00 uur. In de Plantagekerk. Contact: Bert van Maarleveld, 06-51793327. Toegang gratis. 
Aanmelden bij Ria Kornet, 416792 of op info@leerhuisharderwijk.nl. 
 

Chauffeurs gevraagd voor zwemles vluchtelingkinderen - Het is in ons land van groot belang dat 
vluchtelingkinderen zo snel mogelijk leren zwemmen. Het CJG heeft zwemlessen geregeld voor tieners van het 
AZC, en is op zoek naar chauffeurs om hen te brengen en weer op te halen. De zwemlessen starten bij voorkeur al 
deze maand. Het gaat om zwemlessen bij zwemschool de Waterdruppel, in Hotel de Heerlickheijd, Staringlaan 1, 
Ermelo. De gemeente Meerinzicht is bereid de reiskosten te vergoeden. Het gaat om de maandag- en/of de 
dinsdagavond. Starttijd van de zwemlessen is 18.30 uur, duur 45 minuten, 4 tieners per groep. U hoeft tijdens de 
zwemlessen zelf niet aanwezig te blijven. Er wordt een commitment gevraagd voor de duur van een half jaar (of 
langer). Voor aanmelding en meer informatie kunt u terecht bij Geriska Poortman, coördinator vluchtelingmaatjes 
project, via vluchtelingmaatjes@gmail.com. 


