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In deze dienst: 
Voorganger: ds. Diemer de Jong 
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Diaken: Rien de Bruin 
Lector: nvt 
Kinderdienst: Sylvia Reitsma 
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Voor aan-en opmerkingen: 
beamteam.pk@pgharderwijk.nl 

 

ZONDAGSBRIEF  zondag 26 maart 2023 nr. 13 

Bij de dienst: Wie ben ik? Deze vraag stelde Jezus aan Zijn discipelen, en wij horen deze vraag ook vandaag 

tijdens de viering. Ben ik deze of die? Ben ik van vandaag of morgen? Wie kent mij zoals ik ben? En wie is Hij 

voor jou en mij? De liederen en teksten gaan hierover, daarnaast is er ruimte voor stilte. Verder kunnen we een 

kaarsje aansteken voor in de kerk bij het kruis. De kinderen zijn ook deel van deze viering; ouders en kinderen 

van harte welkom! Het Fakkelviering team en ds. Diemer de Jong. 

Bij de schikking : op deze 5e zondag zien we alle mooie bloemen die u vorige week beschreven heeft met uw 

antwoord op de vraag "wie is Jezus voor mij", terug in de "boom". Prachtige woorden die u na de dienst even 

moet gaan bekijken!  

Collecte: Stichting Femme ( waarvan de Harderwijkse Afi Hoogendoorn – Koto voorzitter is ) is ervan overtuigd 
dat een betere toekomst begint met goed onderwijs en ondersteunt meisjes in twee dorpen in Togo van klas 1 
basisschool tot en met de eerste klas bovenbouw. Een aantal meisjes volgen daarna een vakopleiding, kapster of 
kleermaakster. ZWO beveelt de collecte van harte bij u aan. Geef via de collecte zakken bij de uitgangen van de 
kerk of via Scipio-app of stort op NL 50 RABO 0377795143 van Stichting Femme PGH o.v.v. ' Gift Stichting Femme  
   
Meeleven: Op 20 mrt. is mw. Rombouts-Vrolijk, Ir Calandstraat 22, 3841 KA, geopereerd in het St Jansdal. 
Inmiddels is ze opgenomen in de Klimop, kamer 319 ivm revalidatie nieuwe knie. Veel sterkte toegewenst en 
Gods nabijheid in de komende tijd.  
 
Jarigen 80+: 27 mrt: dhr. Snijder, Kastanjelaan 28, 3843 JR;  28 mrt: dhr. Dekker, Kruithuis 19, 3844 DL; 29 mrt: 

mw. Venema – van der Hoek, Ln der Verenigde Naties 6, 3844 AE; 30 mrt: mw. Tielemans – Schreuders, van 

Asseltlaan 2, 3852 BX, Ermelo en mw. Wijk – van Poot, Drift 2/k309, 3844 JW. 

 Paasviering senioren en belangstellenden mét lunch in de Plantagekerk: Van harte nodigen wij u uit voor de 

Paasviering met lunch op wo. 5 apr. om 11.00 – 14.30 u. We ontmoeten elkaar rond vertrouwde passie- en 

paasliederen en het Verhaal van de Hoop! Muzikale medewerking wordt verleend door de Cantorij en Gert 

Kornet en Rinus van Steenwijk. U kunt zich tot do. 30 mrt. opgeven bij Janny van der Wal. Email naar 

jannyvdwal05@gmail.com of  Frieda Meijers, 06 48395986 / f.meijers@pgharderwijk.nl 

Donderdagochtendgebed U/je kunt er nog een aantal keer bij zijn, namelijk op de donderdagmorgens 30 maart 

en 6 april.  Wees welkom! 

 
De bloemen gingen vorige week naar  dhr. Ben Post, Stationsplein 148 en dhr. Boertjes, Elzenlaan 12. 

 
 
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  
'06 13021480 
www. pgharderwijk.nl/diaconie/ 

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 



Kerk-op-schoot en kleuterkerk – PalmPasen en PasenZaterdag 1 april, een grappige 
datum, beginnen we met een blij verhaal. We zwaaien met de takken en mogen 
zingen omdat Jezus koning is. Maar het feest duurt niet lang want er gebeurt iets 
verdrietigs. Deze gebeurtenis is moeilijk om te vertellen en om te begrijpen, wij gaan 
ons best doen om dit bijzondere verhaal te delen met kleine teksten en korte liedjes. 
Ben je 0, 1, 2, 3 ,4, 5 of 6 jaar? Van harte welkom op zaterdag 1 april in de 
Plantagekerk. De deuren staan om 9.15 uur wijd open en we beginnen om 9.30 uur 
in de kerkzaal. Tot gauw! Team kinderkerk. 
Palmpasen: Zondag 2 april gaan we in de kinderdienst Palmpasenstok versieren en 
lopen daarna met die versierde stokken de kerk in. Je moet zelf een houten kruis 
meenemen en dit thuis alvast versieren met wit en paars crêpepapier. Als je thuis 
geen crêpepapier hebt: in de hal van de kerk staat een mand met repen crêpepapier. 
Daar kan je dan een strook van meenemen. Je komt toch ook! Leuk!  
 
Borrelgesprek/Tafelgesprek ouders kinderen basisschool  Op 27 maart zou er een 

avond over geloofsopvoeding zijn, maar deze is omgevormd tot een laatste 

tafelgesprek. Praat je mee over de toekomst van onze kerk? Elke stem telt, dus ook 

de jouwe! Onder  het genot van een drankje wisselen we van gedachten en delen we 

geloof en visie op kerk en toekomst. Wees welkom! We beginnen om 20:00.  Ds. 

Marissa van Meijl . 

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 

besluiten met de beide laatste onderdelen, het Agnus Dei en Dona nobis pacem. 

Inleider: Ds. Hans Mak, woens. 29 mrt. 9.30 of 19.30 u. Plantagekerk. Aanmelden: 

Ria Kornet, 416792 of info@leerhuisharderwijk.nl. 

 
 
 

In week 13 (26 mrt—1 april) wordt van ons gevraagd te komen brengen:  
*pak sap(appel/druif etc) 
*pak pannenkoekenmix 

*kuipje smeerkaas 
Inleveren woensdag 1 maart  19.00—20.00 uur in de  Plantagekerk   

of zondagsmorgens in de kerk. 

 
Scipio verzamelen collectes t/m  21 mrt. ‘23                  Kerk € 122,50               
Diaconaal werk PGH € 555,-            Verduurzaming kerkgebouwen € 66,-  
Voedselbank € 208,25          Spaardoosjes OVV Moldavië tussenstand € 467,- 

Orde van dienst 
Thema: Wie ben Ik? 
We beginnen de viering in stilte  
Zingen: Veni sancte Spiritus LB 681 
Tijdens het zingen worden de tafelkaarsen aangestoken 
Stilte  
Openingsgebed 
Zingen: Ubi caritas LB 568 
Gedicht 
Zingen: Bless the Lord LB 103e 
Bij dit lied gaan de kinderen naar hun eigen viering 
Lezing: Mattheus 16: 13-15 
Zingen: Tu sei sorgente viva  
U bent de bron van leven, u bent vuur en warmte en licht. Kom tot ons, Geest van 
Liefde, en vervul ons met vreugde. 
Meditatieve woorden / overgang naar stilte 
Langere stilte 
Lezing: Mattheus 16: 16-17 
Zingen: Jezus u bent het licht in ons leven 
Kinderen komen terug  
U mag in beweging komen naar het kruis en een kaarsje aansteken.  
Zingen: God is vol liefde 
Zingen: Behute mich Gott LB 16b 
Zingen: Nada te turbe LB 900 
Gebeden/voorbeden afgewisseld met onderstaand lied 
Zingen: Blijf met uw genade LB 256 
Zegen  
Zingen: Laudate omnes gentes LB 117d 
Collecte bij de uitgang 
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   Bezinningsmaaltijd: Wo. 29 mrt. 18.00-19.00 u. is de laatste al weer, u kunt 

zich aanmelden via de lijst in de hal. 

Speurtocht: Zaterdag 8 april is er een speurtocht voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. 
Rondom de Plantagekerk zijn platen verstopt die te maken hebben met de verhalen die in deze 
tijd bij de kinderdiensten worden verteld. We zoeken met elkaar de platen op en gaan daarna 
terug naar de kerk, waar we naar het paasverhaal luisteren. Natuurlijk is er ook iets lekkers te 
eten en te drinken. JIJ KOMT TOCH OOK! We beginnen om 4 uur bij de ingang aan het 
Hogepad. 


