
 
 

 

 

Predikant: Ds. David Kroeze, d.kroeze@pgharderwijk.nl, 06-16856392 / 276388, Scriba: Michelle Schouten,     
scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl, 06-40228791. Senioren Pastores 80+: Wilma Steenbeek, 
w.steenbeek@pgharderwijk.nl 06-44588995 / Frieda Meijers, f.meijers@pgharderwijk.nl 06-48395986.  
Jeugdwerker: vacant, jeugdwerker@pgharderwijk.nl. Helpende Handen: Willemien Mondria, 06-30309328 
 

Zondagsbrief voor 21 mei 2023 (de dienst begint om 9.00 uur) 
 

 

Collectes via scipio (t/m 17-5): Diaconie PGH € 516 / Voedselbank € 163 / Kerk € 98,50 / Verduurz. Kerkgeb. € 66 
Voedselbank:  week 20: kuipje halvarine; pak zuiveldrank; Pakje thee 

week 21: Pot chicken tonight; pak houdbare melk; Fles zonnebloemolie 
Producten kunt u inleveren op zondag en op vrijdag van 09:00-11:00 in de Regenboog 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Voorganger: ds. David Kroeze 
 
Voor de dienst: 
Oefenen: Lied 667: 1 t/m 5, Hij leeft 
Lied 616: 1 t/m 5, Christus is opgestanden 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
GOED BEGINNEN                    (we gaan staan) 
De kaarsen worden aangestoken, ondertussen 
zingen we: Brand voor mij een kaars, Kamminga 11 
 
Bemoediging en groet 
v: Onze hulp in de Naam van de Heer 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: De vrede van de Heer zij met u 
g: Zijn vrede zij ook met u 
 
Lied 675: 1 en 2, Geest van hierboven             
(we gaan zitten) 
 
Gebed met Lied 134: Gloria uit Taizé 
 
Lied: Ik moet weggaan 
 
Moment met de kinderen   
(de kinderen gaan naar de kinderdienst) 

HOREN 
Lezen: Psalm 97: 1-3; 8-11 en  
Johannes 14: 15-19; 27-28 
 
Lied 98: 1, 3 en 4, Zing een nieuw lied ... 
 
Verkondiging 
 
Lied 667: 1 t/m 5, Hij leeft 
 
DELEN 
Dank- en voorbeden, stil gebed, afgesloten met 
Lied 1006, Onze Vader in de hemel 
(De kinderen komen terug) 
 
Collecte en mededelingen: 
1e: St. De Hezenberg (zie toelichting) 
2e: Kerkenwerk 
3e: Verduurzaming PK/RB 
 
GEZEGEND OP WEG GAAN 
Slotlied (staande): Hemelhoog 460a,  
Ik ben en ik zal er zijn 
 
Wegzending en Zegen 
 
Na de dienst: Kroon hem met gouden kroon 

 

 
 

 
 
  

    
  

Voorbede telefoon: U kunt via Whatsapp een gebedsintentie sturen naar 06-13948396. 
De volgende zondag wordt het meegenomen bij de gebeden in de dienst. 

 
 
Kinderdienst - Het verhaal van de kinderdienst gaat over God onze grote koning. 
Het is mooi weer dus we gaan lekker naar buiten. Kijken of daar iets te zien is van hoe groot God is? 
 
Toelichting 1e collecte - Stichting de Hezenberg in Hattem - Het doel van de Hezenberg is om duurzame 
veranderingen te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen d.m.v. GGZ-behandelingen, 
pastorale begeleiding en retraite. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat hen verbindt 
is dat ze met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is. Geef via de 
Scipio-app of stort op van NL 39 RABO 0317 7149 96 Diaconie PGH o.v.v. ‘Hezenberg’. 
 
Voorbede telefoon - We maken sinds een aantal maand gebruik van de voorbede telefoon. Helaas is de huidige 
telefoon niet goed meer, en zoeken we een nieuwe. Heeft u nog een oude liggen? De belangrijkste vereiste is dat 
er whatsapp op kan.   

 

 

De leerlingen hebben afscheid genomen van Jezus, bij de hemelvaart. Dat lijkt eenzaam, maar is vooral hoopvol.  
Op deze wezenzondag ontdekken we hoe waardevol Gods belofte is en wat dat voor effect kan hebben in ons leven. 
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Zondagsbrief: Geke van de Wakker: zondagsbrief@hotmail.com of 06-46411337.  
Kopij uiterlijk woensdag (20.00 uur) voorafgaande aan de desbetreffende zondag. 
Samen Geroepen: Kopij t.b.v. de editie van 16-6 t/m 13-7 uiterlijk 2-6 (18.00 uur) via  
kerkblad@pgharderwijk.nl, graag o.v.v. onderwerp en media. Kopij voor website: website@pgharderwijk.nl 

Jarigen 22 mei - mevrouw E.H. Schut, Zuringdreef 1, 3845 KE Harderwijk 
 23 mei - de heer J.F. Feitsma, Triasplein 15, 3845 GC Harderwijk 
 24 mei - mevrouw S.A. den Herder, Triasplein 53, 3845 GD Harderwijk 

 
Taizé-viering - Op zondag 21 mei 2023 om 19.00 uur organiseert de PGH een Taizé-
viering in de Plantagekerk. In deze Taizé-viering op de zondag tussen Hemelvaart en 
Pinksteren (ook wel ‘Wezenzondag’ genoemd) proberen we te zien wat we hebben. 
Wat ervaar jij wanneer jij de handen opent? Wat wil je vasthouden? Wat kan losgelaten 
worden? En is er ook ruimte over om te ontvangen? Het thema wat we aan dit 
samenzijn gekoppeld hebben is ‘Los-Vast’. Door te zingen en in stilte gaan we onze 
eigen zoektocht. Wees welkom in deze viering, voorbereid door het Fakkelteam en ds. 
Marissa van Meijl. Marinus van Steenwijk, ondersteunt ons muzikaal. De viering is ook 
online te volgen via www.pgharderwijk.nl/live-stream. Adres: Stationslaan 136 in 
Harderwijk. Het Fakkelviering team 

 
Bijbelse tapas met kookdominee Han Wilmink - Welkom op een kookworkshop 
maandag 22 mei 2023 in De Regenboog. Let op: de tijd is gewijzigd naar 18.30 - 
21.30 uur. Samen gaan de deelnemers aan de slag om een viertal Bijbels 
geïnspireerde mini gerechtjes te maken. En na het koken, aan tafel zorgt Han 
Wilmink voor ‘gekruide’ verhalen tijdens het eten. Geef je op voor deze qua 
producten verantwoorde en qua sfeer gezellige workshop bij Monica van Saarloos, 
Pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl 
 

Step4wrd dienst - Feest van de Geest! Zo kun je Pinksteren noemen. Want er 
gebeurt veel moois op deze dag. De Geest is de 'stem' van God die je kan aanraken 
en inspireren. De Geest maakt je duidelijk wat belangrijk is, om te geloven en om te 
doen. Dat ervoeren ze 2000 jaar geleden en nu mag dat ook. Hoe precies? Kom dat 
meemaken in deze Step4wrd dienst! De kinderen blijven in de dienst. Mart en Mark 
zorgen voor de muzikale begeleiding.  
Na de dienst zijn er koffie/thee, broodjes knakworst en spelletjes voor jong en oud(er). 
Tijdens de dienst worden foto’s en korte filmpjes gemaakt.  

Deze worden gebruikt voor het nieuwe boekje Veelkleurig (jaarprogramma nieuwe seizoen) en andere kerkelijke 
media. We zien je graag op zondag 28 mei om 11.00 uur in de Regenboog! 
 
SAVE THE DATE - Op 22 en 23 juni aanstaande organiseert de Algemene Kerkenraad gemeentebijeenkomsten. 
Het voornaamste onderwerp bij deze bijeenkomsten is de renovatie van de Plantagekerk. U / jij wordt bijgepraat tot 
de huidige stand van zaken. De bijeenkomst op 22 juni is in de Plantagekerk en begint om 19.45 uur. Er is inloop 
vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst op 23 juni is in kerkelijk centrum De Regenboog. Deze begint om 10.00 uur, de 
deuren zijn open vanaf 9.45 uur. U/jij bent van harte uitgenodigd. De Algemene Kerkenraad 
 
Hart voor vluchtelingen - Wil jij een sociaal maatje zijn voor een vluchteling? Zij hebben behoefte aan contact met 
Nederlanders. Het gaat daarbij om een gewoon gezellig contact van hart tot hart, samen praten, koffie/thee drinken 
of eten, evt. samen activiteiten ondernemen. En gaandeweg kan de ander onze taal wat beter leren. Daar zijn geen 
speciale vaardigheden voor nodig, alleen een warm hart voor de ander! Voor meer informatie kun je mailen naar: 
vluchtelingmaatjes@gmail.com. We zijn nu op zoek naar maatjes voor:  

- Een 21 jarige vrouw uit Palestina. Zij woont op het AZC. Ze houdt van fitness en is kapster. 
Zij is gestart met taallessen.  

- Een 48 jarige vrouw uit Syrië. Zij is 7 jaar in Nederland en woont als statushouder in 
Harderwijk, samen met haar echtgenoot en 3 kinderen in de leeftijd van 13-19 jaar. Zij 
spreekt inmiddels Nederlands. Zij wil graag met een maatje wandelen, koffie drinken, en 
Nederlands spreken en oefenen. 

- Een 43 jarige vrouw uit Afghanistan. Zij woont samen met haar man als statushouder in 
Drielanden. Zij spreekt nog weinig Nederlands, en wil heel graag een taalmaatje, waar ze 
thee of koffie mee kan drinken en tijdens de contacten wat meer Nederlands kan leren.  

 
Medewerkers aan de dienst: 
Ouderling: Jan Boomsma 
Diaken: Elly Mulder 
Lector:  Mark van Ginkel 
Kinderdienst: Mirjam 
Crèche:  Marlon 
Bloemen: Elly Mulder 

Koster:  Durk Reitsma 
Beamer: Jan Tempert 
KerkTV: Maryse Tempert 
Geluid:  Rik de Pagter 
Muziek:  Colorful o.l.v. Aad Woudenberg 


