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Vice-voorzitter: 
Marjolijn Sijtsma 
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Scriba: 
Ada Brouwer 
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Hans Kuijken 
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  434639 
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Helpende Handen:  
Willemien Mondria 
  06 30309328 
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In deze dienst: 
Voorganger: dhr. M. van der Spek 
Oud. v. dienst: Ada Brouwer 
Diaken: Janny Bast 
Lector: Ada Brouwer 
Organist: Wim Bakker 
Kinderdienst: Silvia Reitsma 
Gastvrouw: Ans van der Boom 
 
Voor aan-en opmerkingen: 
beamteam.pk@pgharderwijk.nl 
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ZONDAGSBRIEF  zondag 6 maart 2023 nr. 10 

Bij de dienst: Vooral in kleinere plaatsen kom je het wel tegen. Mensen die aan je vragen: "Van wie ben je er 
een?" Als dan blijkt dat je bij een bekende familie hoort, denken ze ineens veel over je te weten. Immers, je opa 
en oma, ouders, broers en zussen zijn dan bekend. Toch kan dit ook snel leiden tot een misvatting. Want wat weet 
men nu echt van je? In Nazareth gebeurt ook zoiets. De mensen zeggen van Jezus: "Hij is toch die timmerman? En 
zijn moeder is toch Maria?" Ze denken Jezus te kennen, maar slaan de plank daarmee mis. De gevolgen daarvan 
zijn groot. In de dienst hopen we hier verder bij stil te staan. We zien uit naar een gezegende morgen! 
 
Liturgische schikking: Het thema van vorige week wordt gebruikt: Marcus 6: 1-6 De werkbank met gereedschap 
verwijst naar de timmerman, de witte roos symboliseert Jezus. Het gaat in deze tekst over het ongeloof van de 
mensen (het omgevallen kruisje) tegenover de wijsheid en macht van Jezus, dat drukken we uit met de blauwe 
bloem die symbool staat voor vertrouwen, wijsheid, geloof, waarheid en de hemel. 
 
Collecte - Wilma Wolthuis: Wilma doet bijbelvertaalwerk in West Afrika. Zij ondersteunt lokale Bijbelvertalers die 
in hun moedertaal werken. Als taalkundige geeft ze les in Afrikaanse taalkunde en doet analyse in talen die nog 
niet op schrift staan. Voor haar werk en levensonderhoud is zij afhankelijk van giften en als thuisgemeente zijn we 
daarbij erg betrokken. Geef via de collecte zakken bij de uitgang, via de Scipio-app of stort op de rek. van de ZWO   
  

Jarigen 80+: 6 mrt.: mw. van Balen, Churchill-laan 23, 3844 BK; 7 mrt.: mw. Verburg - Groeneveld, Churchill-laan 
71, 3844 BL; 8 mrt.: dhr. de Smalen, Mandenmakerstraat  23, 3841 VC; 10 mrt.: dhr. Klein, Kienderkamp 25, 3848 
DC. 
 
We gaan aan tafel. Doe je/doet u mee? Komende week komt er bij iedereen een uitnodiging in de bus. Een uit-
nodiging om mee te denken over de koers van onze gemeente. Want we staan voor een paar uitdagingen: ver-
bouwing, werken met minder predikanten en werkers, onderlinge verhoudingen tussen de (missionaire) wijkge-
meenten. Hierover besluiten we met elkaar. Daarom: kom je, komt u, aan tafel? Bij het rondbrengen van die uit-
nodigingen is ook jouw en uw hulp nodig. Neem je na de dienst een stapeltje mee en wil je de brieven deze week 
bezorgen? Er ligt een briefje bij met adressen en ze liggen klaar op de tafels in de hal. 
 
Biddag: Woe. 8 mrt, 19.30 u. Plantagekerk. Psalm 145:3, Lied 823: 1,2,5, Psalm 65: 1,5, Lied 910:1,3,4, Lied 905: 1, 
3,4, Lied 245: 1,2. Filippenzen 4: 10- 23. 
 

De bloemen gingen vorige week naar Tonnie en Joop van Heerde, Helene Swartstraat 8   
en mw. Köhler-Segers, Boerhaavehof 108/136. 
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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 
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Jeugdwerker:   
Lisette Brandsma 
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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 
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Lunch ‘Met Volle Mond’: Ook u bent van harte welkom bij Praten met Volle Mond, 
woensdag 8 mrt. om 12.00 u. Een goed gesprek tijdens een gezellige lunch. Komt u 
ook eens ? Meld u aan uiterlijk zondagavond 5 mrt. bij Ans van der Boom, tel. 06 
20653116 of via de lijst in de hal van de kerk. Team Praten met Volle Mond 
 
Open avond over het pastoraat: Woe.10 mei organiseren de pastorale teams een 
open avond over het pastoraat. Iedereen, bij het bezoekwerk betrokken of niet, is 
van harte welkom. Spreker zal zijn ds. Nynke Dijkstra – Algra, werkzaam bij de PKN. 
Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan over dit onderwerp en door 
het hele land spreekt zij over het leven en werk in de kerk. We hopen op een inspi-
rerende bijeenkomst die informatief en enthousiasmerend zal zijn voor dit belang-
rijke werk, het omzien naar elkaar. Van harte welkom om 19.45 uur (inloop 19.15) 
in de Plantagekerk!   
 
Leerhuis ‘Meditatief schilderen’: Bij meditatief schilderen gaat het erom dat je 
kleuren en vormen spontaan laat opkomen naar aanleiding van je eigen gedach-
ten. Samen zijn we op weg naar Pasen. Vanavond staan we even stil. Graag opge-
ven, zodat we weten welke materialen nodig zijn. Een bijdrage van € 2,00 wordt 
daarvoor gevraagd. O.l.v. Gertie van Dijk-Vermeulen, woe. 15 mrt. 20.00 u. , Planta-
gekerk Aanmelden: Ria Kornet, 416792 of info@leerhuisharderwijk.nl. 
 

Activiteiten komende week: 
di.   7 mrt. 19.30 u.  hoe beleven we de Veertigdagentijd en vooral de Stille Week 
wo. 8 mrt. 18.00-19.00 u.  bezinningsmaaltijd   aanmelden via de lijst in de hal 
wo. 8 mrt. 19.30 u.  Biddag 
do.  9 mrt. 09.15 u.  ochtendgebed in de kerk 
 

 
 
 
 

In week 10 (5-11 mrt.) wordt  gevraagd te komen brengen 
* pak wereldgerechten 
* fles zonnebloemolie 
* pot sandwichspread 

              Inleveren woensdag     19.00—20.00 uur      Plantagekerk 
of zondags 

 
Scipiocollecte t/m 28 feb: Diaconaal werk PGH € 410,-     Voedselbank € 170,50 
                 Kerk € 147,-    Verduurzaming PK/RB € 58,-    Spaardoosjes OVV Moldavië € 87,- 

Orde van dienst:  
Ontmoeting en muziek. 
Welkom en mededelingen. 
Aansteken tafelkaarsen.  
 
TOENADEREN - we gaan staan -  
Aanvangslied: LB 139: 1 en 14 
Groet en bemoediging 
 
V De Heer zij met u! 
A Ook met u zij de Heer!   - we gaan zitten – 
 

Inleiding op de dienst 
Wie is Hij  
Openingsgebed  
Kyrie: Lied 25:3 
Kindermoment   
Projectlied        kinderen naar kinderdienst 
 
HOREN 
Gebed bij een open Bijbel. 
1e lezing:  Psalm 118: 22-29 
2e lezing: Markus 6:1-6 
Zingen: LB 544: 1 en 4 
Uitleg en verkondiging 
Zingen: Hemelhoog 181: couplet 1 – refrein – couplet 4 - refrein 
 
BIDDEN EN GEVEN 
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader… 
Inzameling en opdragen van de gaven 
 
GAAN ALS GEZEGENDE MENSEN 
Slotlied: Hemelhoog 510: 1 en 7 

Zegen.  
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