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ZONDAGSBRIEF zondag 7 maart 2021 nr. 10
Bij de dienst: Het evangelie volgens Johannes is wat poëtischer dan de andere drie. Uitspraken als “ik ben de weg,
de waarheid en het leven” zijn prachtig, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Ook de leerlingen vragen
zich dit af. En wij met hen.
Liturgische schikking: Het thema is: "De vreemdeling onderdak bieden". Onderdak geven is ook het zorgen voor
veiligheid en een thuis. Vandaar het vogelnestje; een warme en veilige thuisplaats. We leggen het in het hart. In
de grote vazen steken we een groot blad dat als dak dient bij regen en wind. Aan de grote vazen hangen we een
klein flesje met bloemen, zij mogen schuilen in de geborgenheid.

Collecte - Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten: De christelijke Near East School of Theology in Beiroet
leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert v. Saane werkt
er namens Kerk in Actie als docent theologie. Na hun studie keren de predikanten terug naar huis om hun eigen
gemeente te leiden. Via de ZWO steunt u dit werk. Geef uw bijdrage via Scipio of het nr. van de ZWO o.v.v.
‘Libanon’.
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Jarigen 80+: In de afgelopen weken waren nog jarig: 26 feb.: dhr. van Dijk, Ittmanserf 1, 8071 JK Nunspeet; 27
feb.: mw. Middelbos - Tamming, Guido Gezellelaan 83, 3842 XE; 29 feb.: mw. Booij - Dubbeldam, Kastanjelaan 34,
3843 JR; 3 mrt.: dhr. Van Tol, Krommekamp 240, 3848 DT; Komende week: 8 mrt.: dhr. de Smalen, Mandenmakerstraat 23, 3841 VC; 10 mrt.: mw. van Kalsbeek - te Sligte, St. Jurrienstraat 1, 3842 AG en dhr. Klein, Kienderkamp
25, 3848 DC; 12 mrt.: mw. ter Hoeve - Brethouwer, Westeinde 20A, 3844 DD; 13 mrt.: mw. Morren - Kip, VeldHelpende Handen
Nel en Geert Terpstra
kamp 26, 3843 BH en dhr. Kramer, Laan der Ver. Naties 1, 3844 AD; 14 mrt: mw. van Saane - Polak, Westeinde
06 11511398
80B, 3844 DS.
Meeleven: Afgelopen maandag is mw. Boudestein - de Blieck, Drift 66, opgenomen in de Hospice in Ermelo. We
wensen haar en haar familie kracht en de liefdevolle nabijheid van God. Mw. Morren, Veldkamp 26, mocht weer
thuis komen uit het ziekenhuis. Hopelijk knapt ze thuis weer helemaal op.
Jan en Corrie Hop-Grobbe, Alb.Thijmlaan 52, waren 2 maart 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele
jaren samen gewenst.
Koffieuur: Dinsdag 9 maart is er om 10.15 u. een muzikaal koffieuur in de Regenboog. Diemer de Jong neemt ons
mee in bekende en mooie liederen. Deze week is het thema 'de vreemdelingen herbergen' en zien we in dat kader dinsdag de Plantagekerk(!), en woensdag het AZC.
De bloemen gingen vorige week naar mw. Hoeve, Thorbeckelaan 23 en mw. Ramaker, Sonnevanck,
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In deze dienst:
Voorganger: ds. Marissa van Meijl
Oud. v. dienst: Jolanda Kroon
Lector: Wim Bakker
Organist: Wim Bakker
Voor aan-en opmerkingen:
beamteam.pk@pgharderwijk.nl

Biddag: Woensdag 10 maart is er om 19.30 uur biddag voor gewas en arbeid in de
Plantagekerk, met Marissa van Meijl. Als onderdeel van de vieringen in de 40
dagentijd leven we ook hierin toe naar Pasen.
Over Biddag: Afgelopen november, tijdens dankdag, mocht ik ook dienst doen. Die
dienst voorbereiden voelde toen wel wat beladen: hoe dank je na een jaar zo anders dan anders en met zoveel beperkingen? Uiteindelijk mochten we concluderen
dat je met dankdag niet alleen dankt voor het jaar wat direct achter je ligt, maar dat
er veel en veel meer bij komt kijken. En nu zijn we alweer een half jaar verder en is
het biddag. Waarvoor zullen we bidden? Om meer perspectief in ieder geval. De
werken van barmhartigheid laten ons deze avond onderdak bieden aan de vreemdeling. Wat ik me afvraag is hoe het is met de vreemdeling en vervreemding in onszelf en wat we hier mee doen. We beginnen om half 8. Mw. Wendela Erbrink zingt
voor ons en dhr. Marinus van Steenwijk begeleidt haar op de piano. Wees welkom!
Ds. Marissa van Meijl
Recept Wortel-bleekselderijsoep met eieren (2 personen):
4 eieren
700 gr. Wortelen
200 gr. bleekselderij
4 stengels bosui
1 rode ui
2 tenen knoflook
1 bouillonblokje
100 ml kokosmelk (de dikke variant)
400 ml water
sap van halve sinaasappel (optioneel)
Beetje kokos of olijfolie
zeezout en zwarte peper naar smaak
Bereiding:
* Snijd de wortel, bosui, ui en knoflook in stukjes
* Verwijder de draden van de bleekselderij en snijd de bleekselderij in stukjes
* Verhit kokosolie of olijfolie in een soeppan, fruit daarin de ui en knoflook
* Voeg de stukjes bleekselderij en wortel toe en roerbak even mee
* Verkruimel het bouillonblokje eroverheen en roer goed door. Voeg het water toe, roer
goed door en breng aan de kook. Laat de soep ongeveer 20 min pruttelen tot de groenten
zacht en gaar zijn.
* Kook de eieren ondertussen 8-10 minuten. Pel ze en snijd in stukjes.
* Voeg 100 ml kokosroom aan de soep toe.
* Pureer de soep en breng op smaak met zeezout en zwarte peper,
Vind je de soep te dik? Voeg dan wat extra kokosmelk of water toe.
Vul de soepkommen en garneer met de in stukjes gesneden eieren en de overgebleven stukjes bosui.
Lekker met grof bruin brood gedoopt in olijfolie met een beetje zout. Of crackers besmeerd
met humus of hüttenkäse.

Orde van dienst 3e zondag 40dagentijd
TOENADEREN
Welkom en mededelingen
Aansteken tafelkaarsen
Moment van stilte
We luisteren naar: Lied 601: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Moment voor jong en ouder
Kinderlied: Mijn God is zo goed
Gebed om ontferming
We luisteren naar: Opwekking 176
HOREN
Gebed bij een open Bijbel
Schriftlezing: Johannes 14:1-7
We luisteren naar: Yentl en de Boer – Superhelden
Overweging
We luisteren naar: Lied 897: 1, 2 en 3
BIDDEN EN GEVEN
Aangevraagde voorbeden – met acclamatie 368D
Dankzegging, voorbeden, stil gebed
Gezongen onze Vader – Lied 1006
Inzameling en opdragen van de gaven
GAAN ALS GEZEGENDE MENSEN
Slotlied: Lied 425
Wegzending en zegen
Gezongen amen

Komende week mag u brengen:
pak wereldgerechten
vleeskruiden (zonder zout)
ontbijtkoek
Inleveren: woensdag 10 maart 18.30 - 19.30 uur Plantagekerk

