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Zondagsbrief voor 29 januari 2023         (de dienst begint om 9.00 uur) 
Themadienst kerk en school met De Triangel 
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Thema: waar hoop jij op? 
Bartimeus is blind. Hij hoopt dat Jezus hem kan 
helpen. Maar als hij roept, zeggen de mensen dat 
hij zijn mond moet houden. Wat zou jij doen? 
Bartimeus houdt zijn mond niet! 
 

 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

GOED BEGINNEN             (we gaan staan) 
De kaarsen worden aangestoken 
 

Bemoediging en groet             (we gaan zitten) 
 

Inleiding thema 
 

Gebed (door 2 kinderen groep 7b) 
 

Lied: Je hoeft niet bang te zijn 
(allen / kleuters doen mee met muziekinstrumenten) 
 

Toneelstukje (door 5 kinderen groep 8) 
 

Lied: Ik ben veilig in Jezus armen 
 

HOREN 
Schriftlezing: Marcus 10: 46-52 Bartimeus 
(door 2 kinderen uit groep 6) 
 

Lied: Jezus is de Goede Herder 
(gezongen door de groepen 3 op het podium) 
 

Preek 
 

Lied: God van licht 
 

Danken, voorbede, Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat Uw naam geheiligd worden, 
laat Uw koninkrijk komen 
laat Uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
 

Lied: Hij is de rots 
 

Lied: God heeft een plan met je leven  
(gezongen door de groepen 5 op het podium) 
 

Afsluiting en presentatie collecte 
 

GEZEGEND OP WEG GAAN 
Slotlied: Ik zal er zijn – Sela 
 

Zegen 
 

Collecte bij de uitgang (door 4 kinderen uit groep 4)
 
 
 

Voorganger: ds. David Kroeze    Bloemen: Ineke Verhagen 
Ouderling: Diny Jansen    Koster:  Ewout Schouten 
Diaken:  Jeannette de Rooij   Geluid:  Rik de Pagter 
Beamer/kerkTV: Anjo Bloem / Hijmen van Bloemendaal Crèche:   Marlon      
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 24-1): Werkgroep Dreesden € 400,10 / Voedselbank € 140 / Verduurzaming kerkgebouwen € 66,50 
Producten Voedselbank: week 5: houdbare melk; aardappelpuree; blik soep 
----- 
 

 
 
 

Jarigen – 30 januari de heer J. van der Hoeven, Mozartdreef 100, 3845 BN Harderwijk 
30 januari de heer W. Schut, Triasplein 20, 3845 GC Harderwijk 
3 februari de heer Peter Willemse, Bartimeus, Foretweg 6, 3941 ST Doorn 
4 februari de heer J. van der Veen, Triasplein 56, 3845 GD Harderwijk 

 

Bloemen – Afgelopen zondag zijn de bloemen als groet gegaan naar Ineke Verhagen, Tubadreef 53. 
 

Kaartje - Fred van den Wijngaard was afgelopen woensdag 25 januari jarig. Hij kan vanwege zijn verre woonplek onze 
kerk niet bezoeken. Hij wordt blij van een kaartje: Plein 14, postbus 87, 3940 AB Doorn. 
 

Rectificatie banknummer ‘Harderwijk geeft warmte’ - In de laatste editie van Samen Geroepen is ons banknummer 
onvolledig vermeld. Het banknummer is NL95 RABO 0128 4730 02 t.n.v. Stichting Zorgdat o.v.v. ‘Harderwijk geeft 
warmte’. 



 

 

 

Rainbow Event over het gebed - Gebed is ruimte maken voor God. Niet dat God er 
anders niet is: bidden is je bewustzijn van de Altijd Aanwezige vergroten. Het gaat er om 
de verbinding te leggen en te verstevigen. Daarover gaat het tijdens het Rainbow Event 
op zondag 5 februari in de viering, de workshops en bij het eten. Want bewustzijn van 
Jezus’ kracht kan op elk moment en in álles. Dus ook in de workshops, eten en 
doordeweeks. Na de viering kun je een workshop volgen. Je kunt kiezen uit: 
Ontmoetingen rond gebed door Wiebe en Gemma de Groot, Bidden met Iconen door 
Ineke Brons, Allerlei manieren van bidden door Lisette Brandsma, Dit was het nieuws 
door Leonie Matthijsse en Wandelen o.l.v. Frans Deuring. Daarna lunchen we samen. 
Het is fijn als je wat meeneemt voor het lunchbuffet. 
 

Zangdienst - Op D.V. zondag 5 februari 2023 zullen Thom Luiting en Cees Sterk op respectievelijk orgel en piano een 
concert geven in de Regenboogkerk in Harderwijk. Zij spelen o.a. bekende Psalmen, Opwekkingsliederen, liederen van 
Sela en liederen uit de bundel van Johan de Heer. Het zullen geen bewerkingen zijn maar de liederen worden zó 
gespeeld dat u ze kunt meezingen. Thom speelt regelmatig in de Bethelkerk en de Regenboog en Cees is pianist in één 
van de muziekteams van de Regenboogkerk. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er is 
tijdens het concert een korte pauze. Tijdens dit concert wordt ook de nieuwe naam bekend gemaakt voor de 
“ouderendienst”. De toegang is gratis. 
 

‘Onder het vergrootglas’ - Als kerkenraad introduceren we iets nieuws: ‘Onder het vergrootglas’. Dat zijn bijeenkomsten 
waarin we als kerkenraad samen met een paar gemeenteleden willen nadenken over een bepaald onderwerp. De 
uitkomsten van de bijeenkomsten zullen vervolgens in de kerkenraadsvergadering bijdragen aan een visie op, 
besluitvorming over of een stappenplan voor dit onderwerp. De eerste ‘Onder het vergrootglas’ vindt plaats op 
woensdagavond 8 februari. Deze keer leggen we onze vieringen onder een vergrootglas. Om 18.30 uur gaan we samen 
aan tafel. Om 19.15 uur start het gesprek onder leiding van ds. David Kroeze. Ben je in de gelegenheid en wil je 
meedenken? Stuur dan een berichtje naar Saskia de Jonge, sdejonge@live.nl of 06 559 779 83. 
 

Avond Event 13 februari over Avondmaal - Zo’n belangrijk onderwerp, maar we praten er 
niet zo vaak over. Het jaarthema ‘aan tafel’ geeft nu de aanleiding om dat maandag 13 
februari te doen. Waarom vieren we het, en waarom op de manier zoals we het doen? Wat 
is de oorsprong en waarom is het zo belangrijk als ‘sacrament’? Ds. David Kroeze neemt 
ons mee in gedachten en gesprek. We zullen een lied zingen, en kijken ook even naar 
actualiteiten in de gemeente. Voel je welkom op deze ‘gemeenteavond’. 19.30 uur koffie, 
1945 start, 21.15 uur een hapje en drankje. In de Regenboog. Wilt u vervoer? Neem 
contact op met Monica van Saarloos. pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl 06-16830372. 

 

Kerk & Israël avond op maandag 20 februari - Oscar Lohuis zal spreken over het thema: Tekenen van de aanstaande 
wederkomst Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament 'de kerk' te 
lezen en voor Jeruzalem 'het hemels Jeruzalem'. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. 
Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van 
diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd 
waarin wij leven.”  Van harte welkom in De Regenboog, Biezenplein 1 te Harderwijk. We starten om 20.00 uur en inloop 
met koffie/thee vanaf 19.45 uur.  (Georganiseerd vanuit de Hervormde gemeente.) Jan Kramer. 
 

Op de koffie/thee bij… - Op zondag 26 februari organiseren we een “op de koffie/thee bij..” De bedoeling is dat we in 
groepjes bij elkaar koffie/thee drinken. Er is een ronde, zodat er ruim de tijd is voor ontmoeting met elkaar. Deze “op de 
koffie/thee bij..” vindt plaats in wijkgemeente PGH, de Regenboog. We starten na de kerkdienst (ong. 10.15 uur). 
Iedereen kan meedoen. Voor kinderen en tieners zal er een leuke opdracht/opdrachtjes worden aangeboden. Er zijn 
verschillende manieren om mee te doen. * Je bent gastadres en zorgt voor koffie/thee en wat lekkers 
* Je doet mee als deelnemer en wandelt naar het aangegeven adres. Doe je mee? En wil je daarbij aangeven met 
hoeveel personen? Mail: mvansaarloos@12move.nl 
 

PassionPaasevent 2023 in Harderwijk - Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april komt het PassionPaasevent naar 
Harderwijk! Een belevingstheater waarin verleden en heden dwars door elkaar heen lopen en we het verhaal van Pasen 
willen we vertellen. Voor dit event zijn we op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om te figureren? Een rol op je te 
nemen met tekst of improvisatie? Of help je liever mee achter de schermen? We zijn op zoek naar heel veel vrijwilligers. 
Neem een kijkje op PassionPaasevent en meld je aan! Mocht je niet mee willen spelen, zet dan in ieder geval het 
PassionPaasevent in je agenda! www.passionpaasevent.nl 
 

Schoonmaak in de Regenboog - Onze kerk maar ook zeker de zalen worden gelukkig zeer intensief gebruik. Veel 
kerkelijke activiteiten die georganiseerd worden voor de beide kerkelijke gemeenten vinden plaats in ons gebouw. 
Verhuur van de kerk of zalen laat een positieve ontwikkeling zien. Het nadeel van dit intensieve gebruik is dat kerk en 
zalen regelmatig schoon gemaakt dienen te worden. Helaas ontbreekt het in deze aan voldoende vrijwilligers. Het 
bestuur van de stichting is naarstig op zoek naar: 1. Vrijwilligers die in een roulatieschema op de vrijdagochtend de 
kerkzaal, ramen en toiletten een globale schoonmaakbeurt willen geven voor aanvang van het weekend; 2. Een 
vrijwilliger, die tegen een maximale vrijwilligersvergoeding van € 100 p/mnd, de grondigere schoonmaak van de zalen, 
keukens, toiletten en gangen volgens een eigen invulbaar schema, op zich zou willen nemen. Deze laatste taak kan in 
overleg met de beheerder gedaan worden op tijdstippen die u zelf kunt invullen. Indien u belangstelling heeft kunt u dit 
kenbaar maken bij de beheerder of hulpbeheerders dan wel Petro van der Kuil of Frans Deuring 
 


