
Voorzitter kerkenraad: 
Karel Bosselaar 
Makkumpad 1 
424591   
k.a.bosselaar@gmail.com 
 
Vice-voorzitter: 
Marjolijn Sijtsma 
Kortekamp 44 
  06 44208722 
myi.sijtsma@versatel.nl 
 rek. nr. wijkkas: NL27 RABO 0146 14   
 76 26 
 
Scriba: 
Ada Brouwer 
Tuinstraat 6 
06 30651097 
scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl 
 
Diaconie: 
Hans Kuijken 
Da Costastraat 15 
415409 
voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl 
Rien de Bruin 
Sonnevancklaan 13 
  434639 
riendebruin6.rdb@gmail.com 
 
Helpende Handen:  
Willemien Mondria 
  06 30309328 
wmondria@caiway.net 

 
In deze dienst: 
Voorganger: ds. Marissa van Meijl 
Oud. v. dienst: Karel Bosselaar 
Diaken: Gerda Petersen 
Lector: Karel Bosselaar 
Organist: Timon Nauta 
Kinderdienst: Rosalie Landolt  
Gastvrouw: Janny Vogelzang 
 
Voor aan-en opmerkingen: 
beamteam.pk@pgharderwijk.nl 

 
annelies@middelkoop-stolle.nl 
 
Scriba: 
Ada Brouwer 
Tuinstraat 6 
06 30651097 
scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl 
 
Voorzitter: 
Karel Bosselaar 
Makkumpad 1 
424591   
k.a.bosselaar@gmail.com 
 
Diaconie: 
Hans Kuijken 
Da Costastraat 15 
415409 
voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl 
  
Pastoraat 80+: 
Frieda Meijers 
 0648395986 
f.meijers@pgharderwijk.nl 
 
Gertie van Dijk 
' 356640 
g.vandijk@pgharderwijk.nl   
 
Jeugdwerker:   
Lisette Brandsma 
.' 06 57490961 
jeugdwerker@pgharderwijk.nl 
 
Helpende Handen 
Nel en Geert Terpstra   
'06 11511398 
Eelco van Essen  
'06 13021480 
www. pgharderwijk.nl/diaconie/ 
 

ZONDAGSBRIEF  zondag 19 maart 2023 nr. 12 

Bij de dienst: Een hele bijzondere dienst van jong tot ouder, waarin we afscheid nemen van Lisette Brandsma, 
onze jeugdwerker. In de drie jaar dat zij bij ons was heeft zij contact gehad met velen van ons en we hopen dan 
ook dat jullie allemaal komen. Het thema van de dienst is ‘Hemels brood’. Na afloop kun je een heerlijk broodje 
bakken/eten. Wees erbij!  
 
Bij de schikking: Op deze 4e zondag van de lijdenstijd schemert al voorzichtig het licht van Pasen door; het paars 
kleurt wat naar het roze. Uitgebeeld wordt het verhaal van de wonderbare spijziging. U krijgt deze week een pa-
pieren bloem met de vraag om hierop uw antwoord te schrijven op de vraag: "Wie zeggen de mensen dat ik 
ben?". Uit Mattheus 16:13-17. De resultaten hiervan willen we dan in de dienst van volgende week verwerken. 
Het vierde kaarsje wordt gedoofd. 
 
Collecte - eigen diaconale taken: De diaconie heeft veel geld nodig om mensen te steunen die het moeilijk heb-
ben: mensen die te weinig te eten hebben, die in de kou zitten door de hoge energiekosten.  Geef via de collecte- 
zakken bij de uitgangen, Scipio-app of stort op de rek. van Diaconie PGH o.v.v. ' Extra werkkapitaal Diaconie PGH '. 
  

Meeleven: Anneke Westendorp is nog steeds herstellende van haar operatie en verblijft in Gasthuis Sanitatem, 
Stationsstraat 60-1, 3881 AE Putten. Het is hier huiselijk en gezellig en bezoek ontvangen kan! Ellen de Boer, Cou-
peruslaan 67, 3842 AB, komt a.s. woensdag, na revalidatie, weer thuis. Frouwke van Silfhout, Simon Vestdijkstraat 
101, 3842 LK was na een herseninfarct in het ziekenhuis maar gelukkig weer thuis. Nu is er een tijd van rust en 
hopelijk goede uitslagen van onderzoeken. We wensen Anneke, Ellen en Frouwke beterschap, alle goeds en Gods 
zegen. Geke Aartsen, Rederijkersstraat 9, 3842 JR, hoorde dat er geen behandeling is voor haar ziekte. Nu voelt zij 
zich naar omstandigheden goed, een chemokuur blijft achterwege en ze hoopt op nog een goede tijd. We leven 
mee met Geke en haar man Hans en hun gezin en bidden om de bemoedigende liefde van God onze Vader. 
 
Jarigen 80+: 21 mrt.: dhr. van Ooijen, Kienderkamp 11, 3848 DC; 22 mrt.: mw. van Harten - van den Brink, Guido 
Gezellelaan 205, 3842 XJ, mw. Donkers - van ‘t Wout, Johanniterlaan 5/65, 3841 DS, en mw. Vijlbrief - de Groot, 
Handelsweg 11, 3842 AH; 23 mrt.: mw. van Rossen - van Wijk, Beugpad 22, 3844 KN en mw. Fokkema - Renden, 
Korhoenlaan 1/61, 3847 LL; 24 mrt.: mw. Meijer - Wienen, Koggepad 5, 3844 CB.  
 
Ochtendgebed: U/je kunt er nog een aantal keer bij zijn, op 23 en 30 mrt. en 6 april. Om kwart over 9 ontmoeten 
we elkaar in de kerkzaal voor een lied, een Bijbellezing en stilte. Daarna gaat iedereen zijn/ haar eigen weg: naar 
de stiltehoek, de koffieruimte voor een kop koffie of naar huis of aan het werk.  

 
De bloemen gingen vorige week naar Adrie de Lange, Guido Gezellelaan 104 en fam.Schipper, Schippersmeen 11   

 
Predikant:  
Ds. Marissa van Meijl 
06-58729881 
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl 
 
Pastoraat 80 - : 
Annelies Middelkoop,  
Schippersmeen 75 
419591 
annelies@middelkoop-stolle.nl 
 
Scriba: 
Ada Brouwer 
Tuinstraat 6 
06 30651097 
scriba.pgdepoorten@pgharderwijk.nl 
 
Voorzitter: 
Karel Bosselaar 
Makkumpad 1 
424591   
k.a.bosselaar@gmail.com 
 
Diaconie: 
Hans Kuijken 
Da Costastraat 15 
415409 
voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl 
  
Pastoraat 80+: 
Frieda Meijers 
 0648395986 
f.meijers@pgharderwijk.nl 
 
Gertie van Dijk 
' 356640 
g.vandijk@pgharderwijk.nl   
 
Jeugdwerker:   
Lisette Brandsma 
.' 06 57490961 
jeugdwerker@pgharderwijk.nl 
 
Helpende Handen 
Nel en Geert Terpstra   
'06 11511398 
Eelco van Essen  

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 
Wilma Steenbeek  
 0644588995 
w.steenbeek@pgharderwijk.nl 
 
Jeugdwerker:   
Lisette Brandsma 
 06 57490961 
jeugdwerker@pgharderwijk.nl 
 
Koster: 
Annemarie Stuiver 
Mandenmakerstraat 91 
06 38700710  
koster.pk@pgharderwijk.nl 
 
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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Leerhuis 'Geraakt door de kruisweg': Na een inleiding over ontstaan en ontwikke-
ling van de kruisweg bekijken we moderne kruiswegstaties van zes kunstenaars. 
Afgewisseld door stilte of klassieke muziek. Inl. Ben Piepers, wo.22 mrt. 20.00 u.    
 

Leerhuis ‘Muziek in de 40-dagentijd’: We beluisteren delen van de Hohe Messe 
(Bach). We concentreren ons op twee onderdelen: het Kyrie en het Credo, en be-
sluiten met de beide laatste onderdelen, het Agnus Dei en Dona nobis pacem. Inlei-
der: Ds. Hans Mak, woens. 29 mrt. 9.30 of 19.30 u. Plantagekerk. Aanmelden: Ria 
Kornet, 416792 of info@leerhuisharderwijk.nl. 
 
PassionPaasevent:  31 mrt. en 1 apr. vindt het PassionPaasevent plaats. Maar er 
zijn nog wat handjes nodig en mensen die willen meespelen! Wil jij helpen? Meld je 
dan nu aan via https://passionpaasevent.nl/meewerken/  We zoeken o.a. nog men-
sen voor de volgende onderdelen: Discipelen (metof zonder tekst!), Groepsbegelei-
ders,  begeleiden de groepen van start tot het einde, Decoratiemensen, helpen mee 
om het dorp in style te brengen, Stewarts, bieden hulp waar het op dat moment het 
hardst nodig is, Opbouwers en Afbrekers, v.a. 27 mrt. en na 1 apr.! Maar ook EHBO 
of BHV, nog enthousiaste romeinen. Heb je vragen, mail info@passionpaasevent.nl? 
Kun je maar 1 dag? Geen probleem. Samen maken we er een mooi event van! 
 

Kliederkerk 26 maart: Welkom op de Kliederkerk zondagmiddag om 15.30-17.30 u. 
in De Regenboog! Samen gaan we ontdekken (een uur lang workshops), vieren en 
eten. De kliederkerk is voor kids (basisschoolleeftijd) én hun familie. Je komt met 
kind én volwassene. Wil je je i.v.m. het eten uiterlijk din. 21 mrt opgeven bij klieder-
kerk@pgharderwijk.nl ? Het Kliederkerkteam: Karlien, Marlies, Peter, Esther, Lu-
chien, ds. David Kroeze.   
   
 Wo. 22 en 29 mrt. 18.00-19.00 u.  Bezinningsmaaltijden, aanmelden via de lijst in     

 de hal 
 
 

In week 12 (19-25 mrt.) wordt  gevraagd: 
* pot appelmoes zonder suiker 

* pak houdbare melk 
*afwasmiddel 

 Inleveren woensdag 22 maart           19.00—20.00 uur      Plantagekerk 
of zondags 

 
Scipiocollecten t/m 14 mrt.:Geef een lach/ Fonteinreis € 598,-         Voedselbank € 169,-  
Kerk € 153,-        Verduurzaming PK/RB € 50,-              Spaardoosjes tussenstand € 321,50 

Orde van dienst 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken tafelkaarsen  
Zingen: Lied 276: 1, 2 en 3  
Bemoediging en groet 
Inleiding op de dienst  
Moment voor jong en ouder 
Projectlied  
Gebed  
Lied: Geef mij een naam  
Schriftlezing:  Johannes 6: 1-12 
Zingen: Lied 383: 1 en 2  
Schriftlezing: Johannes 6: 28-35 
Zingen: Lied 388: 1 en 3 
Overdenking 
Lied: Sela – Ik zal er zijn  
Afscheidswoorden voor Lisette 
Zegenmoment  
Lied: De Here zegent jou 
Voorbeden 
Stil gebed  
Gezongen ‘Onze Vader’ (Lied 371)   
Inzameling van de gaven  
Lied: Lied 423: 1, 2 en 3 
Wegzending en zegen 
Broodjes bakken kinderen bij de vuurkorf  

======= 

Taizé viering 26 maart om 9.30 uur!: In de ochtenddienst is er een Taizé viering! Wie 
ben ik? Deze vraag stelde Jezus aan Zijn discipelen, en wij horen deze vraag ook tij-
dens de viering. Ben ik deze of die? Wie kent mij zoals ik ben? Wie is Hij voor jou en 
mij? De liederen en teksten gaan hierover en er is ruimte voor stilte. Ook kunnen we 
een kaarsje aansteken bij het kruis. De kinderen zijn ook deel van deze viering; ou-
ders en kinderen van harte welkom! Het Fakkel team en ds. Diemer de Jong 
 
Sedermaaltijd: Ma. 3 apr. van 16.00 - 17.30 u. in de Regenboog. Van jong tot oud 
nodigen we  uit rond de Sedertafel. Bij de Sedermaaltijd wordt al eeuwenlang in 
Joodse gezinnen de uittocht uit Egypte herdacht U kunt zich opgeven bij: Wilma 
Steenbeek en ds. David Kroeze 06-16856392 - d.kroeze@pgharderwijk.nl    
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