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ZONDAGSBRIEF zondag 21 februari 2021 nr. 8
Bij de dienst: Vandaag, op de eerste zondag in de 40-dagentijd, lezen we dat Maria de voeten van Jezus zalft met
nardusolie.Maria b rengt Jezus eer maar Judas vindt dat geldverspilling. Zo staan deze twee meningen tegenover
elkaar; zo kan het gaan, ook nu.Hoe gaan wij hiermee om, naar welke stem luisteren wij?
Liturgische schikking: Ook de schikkingen staan in het teken van de "zeven werken van barmhartigheid",
Deze week: Opzoeken wie ziek zijn.
Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, er voor elkaar zijn. We wilden "vergeetmenietjes" plaatsen in de glazen,
maar dat wordt een andere blauwe bloem....met dezelfde intensie. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door geurige en geneeskrachtige kruiden, die symbool staan voor goede zorg.
Collecte - Werkgroep Dresden - Roemenië: Weet u hoe koud het is in Roemenië en hoe arm velen op het platteland zijn? Elke hulp is hard nodig. De PGH-werkgroep Dresden - Roemenië is al vele jaren zomer en winter onverminderd actief met hulpmiddelen, voedselpakketten, geld en meer. De eigen geldwervingsactiviteiten liggen door
de corona stil. Geef daarom vandaag in de diaconiecollecte iets extra. Tip: kijk eens op uw cv-thermostaat welk
getal daar nu staat… Geef via de Scipio-app of stort op de rekening van de Diaconie zie (linksonder) o.v.v.
'Roemenië'.
Jarigen 80+: 22 febr.: mw. Boudestein - de Blieck, Drift 66, 3844 JZ, mw. de Gier - Louw, Kruithuis 57, 3844 DN en
dhr. Ros, Graaf Ottolaan 13, 3843 AK; 23 febr.: mw. de Berg - Willemstein, Holzstraat 34, 3841 JZ en mw. de Lange - Olofsen, Guido Gezellelaan 104, 3842 XP; 24 febr.: dhr. Penning, Alberdingk Thijmlaan 240, 3842 ZJ; 25 mei:
mw. Oldenziel - van der Heij, Smeepoortstraat 2, 3841 RJ;

Voorzitter kerkenraad:
Karel Bosselaar
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Vice-voorzitter:
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riendebruin6.rdb@gmail.com

Meeleven: Naar Arcade in Ermelo is verhuisd mw. Ineke van Veen, Stationslaan 119-6. We hopen dat zij daar een
thuis mag vinden en wensen haar en haar man veel sterkte.

Helpende Handen
Nel en Geert Terpstra
06 11511398
Eelco van Essen
06 13021480
www. pgharderwijk.nl/diaconie/

Fakkelviering: Zondag 28 feb. wordt om 11.30 uur vanuit de Plantagekerk een vrije Fakkelviering uitgezonden
(www.pgharderwijk.nl/live-stream) Deze viering gaat over dromen. Iedereen droomt, maar je kunt het niet altijd
navertellen. Soms vertellen mensen waarvan ze dromen. Je hebt mooie dromen en ook nachtmerries. In de Bijbel
wordt ook gedroomd. En God is erbij, ook als wij dromen. Dus geen tijd voor een middagdutje deze zondag, wees
wakker en kom erbij!

In deze dienst:
Voorganger: mw. Gertie van Dijk
Oud. v. dienst: Marjolijn Sijtsma
Lector: Annefloor Tigchelaar
Organist: Wim Bakker

De bloemen gingen vorige week naar mw. Lowie, Brummelkamp 52
en mw. Dirksen en dhr. vd Spek, H. Stevinstraat 4.

Voor aan-en opmerkingen:
beamteam.pk@pgharderwijk.nl

Kinderdienst: Het project van de hele PGH voor de kinderen heet dit jaar “Een
spoor van liefde”. In de komende weken komen de Bijbelgedeelten uit het evangelie van Johannes en vertellen zij over de laatste week van Jezus.
Speurtocht: Van 20 t/m 28 feb. kunnen de kinderen een speurtocht doen. Ze maken daarbij alvast kennis met de Bijbelverhalen die deze periode centraal staan.
Ook kunnen zij onderweg een aantal opdrachten doen die verwijzen naar de zeven
werken van barmhartigheid. Er zijn routes uitgezet in Drielanden, Slingerbos en
Frankrijk. In het tasje dat de kinderen kregen zit meer informatie. Kinderen die hun
ingevulde formulier inleveren ontvangen een klein cadeautje. Wilt u met uw (klein)
kinderen de speurtocht doen dan kan het formulier worden opgevraagd bij Marjolijn Sijtsma, e-mail myi.sijtsma@versatel.nl
Vastenmaaltijden: Dit jaar geen gezamenlijke sobere maaltijden in de kerk. Toch
willen we graag aandacht vragen voor de komende periode en met gedeelde recepten een stukje verbondenheid ervaren. Het zijn eenvoudige sobere gerechten zonder vis of vlees. Elke week ontvangt u via de zondagsbrief een recept en staat er op
de website (www.pgharderwijk.nl/2601) een filmpje om te zien hoe het bereid
wordt. De recepten komen uit verschillende kookboeken en zijn soms een variatie
op een recept. Af en toe staan gebruikte groentes, fruit of kruiden symbool voor de
vastentijd. De recepten zijn zo gemaakt dat je ze makkelijk in grotere of kleinere
hoeveelheden kan maken. (te)Veel gemaakt?….. lekker een pannetje bij de buren
brengen! Alex Vinke en Anita Oosterloo

Orde van dienst
Inleidend orgelspel: lied 536
Welkom en de tafelkaarsen worden aangestoken
Lied: Ps 89: 1 en 3; 1
Bemoediging, groet en gebed
Aandacht voor de kinderen, we kijken naar 2 filmpjes
Kinderlied: Aan uw voeten;
Gebed voor de nood van de wereld
Lied: Ps 57:2 en 5;
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing OT: Deut. 15:7-11
Lezing NT: Joh.12:1-8
Muziek: orgelspel n.a.v lied 563
Overweging
Muziek: orgelspel n.a.v Lied 393 ( als inleiding op de voorbereiding op het Avondmaal as zondag)
Voorbereiding Maaltijd van de Heer
Ps. 34: 9
Gebeden
Aandacht voor de collecte
Slotlied: Lied 418 : 1 en 2
Zegen
Uitleidend orgelspel

Woestijnsoep: Een klassieker in deze tijd. Het kenmerkt ook de periode, het aardse van de
wortel, pittige van de peper en het zoete van de belofte door de dadels.
Wat heb je nodig:
winterwortel, min. 500 gram, gesneden
2 uien gesnipperd
bleekselderij, 3-4 stengels, gesneden
3 bouillonblokjes
dadels, zonder pit 225 gram, door midden snijden
peper en zout
2 tenen knoflook, fijn gehakt
zonnebloemolie
Spaanse peper, in kleine stukjes
creme fraîche
sap van een halve citroen
bieslook
Uien en knoflook fruiten in de zonnebloemolie. Als de uien glazig zijn, wortel en bleekselderij erbij. Even meebakken, het pepertje toevoegen en 1 ½ liter bouillon. Als het kookt mogen
de dadels er door. 20 min. laten koken, iets laten afkoelen en met de staafmixer pureren.
Op smaak brengen met citroen sap, zout en peper.
Serveer de soep met crème fraise en fijn gesneden bieslook en een plak brood. O ja, dit is
veel te veel voor 2 personen, nodig iemand uit of geef een pannetje weg.

In week 8 (22 t/m 27 februari) vraagt de voedselbank van ons:
• mix voor satésaus
• eier-mie of eier-noedels
• fles sojasaus of ketjap
Maar ook andere houdbare produkten zijn welkom.
Inleveren: woensdag 24 februari 19.00 - 20.00 uur Plantagekerk

