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ZONDAGSBRIEF  zondag 26 februari 2023 nr. 9 

Bij de dienst: Zondag 26 feb, 1e in de veertigdagentijd. We gaan op weg naar het Paasfeest. We maken een start 
met het kinderproject van Bible Basics ‘Wie is Jezus?’ en lezen Exodus 14: 29- 15: 1 en 2 Samuël 6: 12- 18 en 
Kolossenzen 3: 16. Wim Bakker met het combo zorgen voor de muziek.  
 
Collecte: :  Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor eigen diaconale taken zoals: Er is altijd geld nodig voor 
mensen die het juist in deze tijd niet zo makkelijk hebben na de vele extra uitgaven in deze dure tijd. Denk maar 
eens aan de kosten voor energie. En denk ook eens aan de mensen die naar de voedselbank moeten voor eten. 
Weet u dat het aantal mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank veel hoger is dan voorheen?  Geef 
via de collecte zakken bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van 
Diaconie PGH o.v.v. ' Extra werkkapitaal Diaconie PGH '. Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Meeleven: Tonny van Heerde, die na een goed verlopen operatie weer naar huis mocht, woont aan de Helene 
Swarthstraat 8. In de vorige Zondagsbrief stond per ongeluk het adres van het ziekenhuis. 
Hartelijk dank: Langs deze weg wil ik, ook namens mijn (klein) kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor alle 
belangstelling en de mooie, bemoedigende woorden die we hebben ervaren na het overlijden van Cobie. We 
hebben het als zeer waardevol en als een geweldige steun gevoeld. Gerrit Aartsen. 
 
Jarigen 80+:  27 febr:  mw. Middelbos – Tamming, Guido Gezellelaan 83, 3842 XE;  28 febr: dhr. Buiter, 

Scheepssingel 18, 3841 KS;  29 febr:  mw. Booij – Dubbeldam, Kastanjelaan 34, 3843 JR;  1 mrt: mw. Juffer – 

Meerens, Vondelpark 16, 3842 GN en dhr. de Jong, Beekhuizerweg 17, 3849 NM  Hierden;  2 mrt:  mw. van Hall, 

Schumanlaan 3, 3844 AW;  4 mrt: dhr. Elsenga, Jannevroukamp 1, 3848 DB en  dhr. van der Hout, Drift 2/409, 

3844 JW. 

ZWO…Kerk in Actie…40-Dagentijdcampagne : “Uit liefde voor jou”. Het spaarproject dit jaar is “Kerk helpt 
kwetsbare mensen in Moldavië”. Info en materiaal ligt in de hal,  spaart u mee? Paasgroetenactie: Er liggen 
kaarten met info in de hal waarop u uw naam  met e.v. groet kan schrijven voor gedetineerden. ZWO verstuurt 
de kaarten naar Kerk In Actie en via justitiepastoraat worden ze met Pasen uitgedeeld in detentiecentra. 
 
Afwezig: T/m 5 mrt. is Frieda Meijers met vakantie , evenals ds.Marissa van Meijl . Voor vragen over het 
seniorenpastoraat kunt u contact opnemen met Wilma Steenbeek of met de scriba, Ada Brouwer.  Contact 
gegevens van beiden  vind u op de Zondagsbrief. 
 

De bloemen gingen vorige week naar  Geert Terpstra, Weverskamp 57 en Aletta Sportel, Musicaldreef 106. 

 
 
m.vanmeijl@pgharderwijk.nl 
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415409 
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Frieda Meijers 
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f.meijers@pgharderwijk.nl 
 
Gertie van Dijk 
' 356640 
g.vandijk@pgharderwijk.nl   
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m.vanmeijl@pgharderwijk.nl 
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werkdagen ma, do , vrij 
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Olga Maarleveld wijkdeel B 
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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 



Liturgische schikking: sluit in de 40dagentijd aan bij de kinderdienst methode van 
Bijbel Basics. Terugkerende vraag elke zondag is: "Wie is Jezus?" Ook komt bij alle 
teksten de verwondering van Jezus over het ongeloof van ons mensen aan de orde. 
Onze basis is een lege schilderijlijst, waarin we elke zondag symbolisch de 
betreffende vraag met voorwerpen en het liefst bloemen, weergeven. Vandaag staat 
Marcus 6:1-6 centraal: "Hij is toch die timmerman?". De witte roos staat symbool 
voor Jezus. Het ongeloof beelden we uit door een gebroken kruisje te plaatsen. Tot  
op Goede Vrijdag wordt er wekelijks een van de 7 kaarsen  gedoofd. 
 

Vrijdag 3 maart viering Wereldgebedsdag Catharinakerk: De jaarlijkse viering 
Wereldgebedsdag is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Taiwan. Het thema door 
hen gekozen is "Ik heb gehoord van jullie geloof". We zijn welkom in de 
Catharinakerk, van Maerlantlaan 1, Harderwijk. We beginnen om 19.30 uur, aan het 
eind van de viering is er een collecte voor projecten in Taiwan en na afloop is er 
koffie/thee, een stand van de Wereldwinkel en gelegenheid tot gezellig napraten. 
Ina Lobensteijn. Comité Wereldgebedsdag Harderwijk.  
 
Bezinningsmaaltijd: Woensdag 1 maart is de 1ste van 5 bezinningsmaaltijden, van 18-
19 u.  Tijdens een sobere maaltijd staan we stil bij een aspect van de lijdenstijd. Wel 
graag even aanmelden op de lijst in de hal of via ada.brouwer@planet.nl 
 

Ook vanavond bent  u welkom in deze kerk voor de Taizéviering met als thema: Ken 
jij de stilte? Aanvang 19.00  u 
 
Open avond : Woensdag 10 mei organiseren de pastorale teams een open avond 
over het pastoraat. Iedereen die bij het bezoekwerk betrokken is, maar ook ieder 
ander is van harte welkom. Als spreker ds. Nynke Dijkstra – Algra.  Zij werkt bij PKN 
en heeft verschillende publicaties op haar naam staan over dit onderwerp. Zet de 
datum in uw agenda! 

 
 
 
 

 
In week 9 (26 feb.– 4 mrt.) wordt van ons gevraagd te komen brengen:  

*wasmiddel vloeibaar 
*hak bonenschotel (zak) 

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

of zondagsmorgens in de kerk. 

ORDE VAN DIENST...... Helaas, door ziekte van onze voorganger is er ten 
tijde van de samenstelling van deze Zondagsbrief (nog) geen orde van dienst 
bekend. We wensen Diemer van harte beterschap! 
 
Liturgische schikking: Ook dit jaar sluit de bloemendienst in de 40dagentijd aan bij 
de kinderdienst methode van Bijbel Basics.  De terugkerende vraag bij iedere zondag 
is: "Wie is Jezus?" Ook komt bij alle teksten de verwondering van Jezus over het 
ongeloof van ons mensen aan de orde. Als basis gebruiken we een lege schilderijlijst, 
waarin we elke zondag symbolisch de betreffende vraag met voorwerpen en het 
liefst bloemen, weergeven. Deze zondag staat de tekst uit Marcus 6:1-6 centraal: 
"Hij is toch die timmerman?". De witte roos staat symbool voor Jezus. Het ongeloof 
beelden we uit door een gebroken kruisje te plaatsen. We branden 7 kaarsen en elke 
zondag wordt er eentje meer gedoofd totdat ze op Goede Vrijdag allen gedoofd zijn. 
     

Kinderdienst: Voor de kinderen hebben we boekjes aangeschaft over het thema 
“Wie is Jezus?”, zodat zij er thuis ook mee bezig kunnen zijn. Er zijn nog een paar 
boekjes over. Kent   u iemand die het ook leuk zou vinden om op deze manier naar 
Pasen toe te leven, neem gerust een boekje mee. Ze liggen in de hal op een tafel bij 
de deur. Er zijn er maar een paar . 
 

Vacature wijkkerkenraad: Heel binnenkort is de functie van voorzitter van de 
wijkkerkenraad vacant. Karel Bosselaar zal deze functie verruilen voor een functie in 
het CvK. Dat betekent dat wij op heel korte termijn  een nieuwe voorzitter. Is het iets 
voor u/voor jou? Wilt u/wil jij meer weten? Neem dan contact op met de scriba Ada 
Brouwer.  

Scipio verzamelen collectes t/m  21 feb. ‘23     
Verduurzaming kerkgebouwen € 62,-  Kerk € 149,50  

Giro 555 Turkije en Syrië € 3.744,=  Voedselbank € 155,=   
 


