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Zondagsbrief voor 1 januari 2023         (de dienst begint om 9.00 uur) 
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Woord van welkom door de ouderling van dienst 
(we gaan staan) 
 
GOED BEGINNEN 
Aansteken kaars 
 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
(we gaan zitten) 
 
Aanvangslied: Licht in ons midden 
 
Gebed om ontferming 
 
We zingen: Bless the Lord (Taizé) 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Elke morgen als ik wakker wordt  
 
HOREN 
Gebed bij een open Bijbel 
 
Zingen: Stil, mijn ziel wees stil (Opwekking 717) 

Eerste Schriftlezing: Psalm 5 
 
Tweede Schriftlezing: Hebreeën 4: 14-16 
 
Zingen: Psalm 5: 1, 3 en 6 (NLB) 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 913: 1 t/m 4 
Wat de toekomst brengen moge 
 
DELEN  
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte en mededelingen: 
1e: Eigen diaconale taken (zie toelichting) 
2e: Kerkenwerk 
3e: Verduurzaming PK/RB 
 
GEZEGEND OP WEG GAAN 
Slotlied: Een toekomst vol van hoop (Sela) 
 
Wegzending en zegen 
Gezongen Amen

 
 
 
 

Voorganger: Petra Kiks-Leeflang, Putten  Bloemen: Beb de Windt 
Ouderling: Michelle Schouten   Lector:  Michelle Schouten 
Diaken:  Elly Mulder    Koster:  Ewout Schouten 
Beamer/kerkTV:      Geluid:  Ewout Schouten 
Crèche:        Orgel/Piano: Wim Bakker 
Voorbede telefoon: 06-13948396 U kunt een intentie voor een gebed naar dit nummer sturen via Whatsapp. 
    De volgende zondag wordt het meegenomen bij de gebeden in de dienst. 
Collectes via scipio (t/m 27-12): Kinderen i/d knel € 1.023,50 / Voedselbank € 340,50 / Kerk € 265 / Verduurz. Kerkgeb. € 106 
Producten Voedselbank: week 1: douchegel; kuipje smeerkaas; appels of sinaasappels 

Producten kunt u bij de Regenboog o.a. inleveren op vrijdag van 09:00-11:00 en op zondag 
----- 

 

 

 
 
 

 
 

Toelichting 1e collecte – Op deze zondag wordt er gecollecteerd voor het eigen werk van de diaconie. 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. 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 
 
Jarig – 26-12 mevrouw J. den Hertog-Kik, Bachdreef 325, 3845 AL Harderwijk. 
 
Vakantie - Wij hebben vakantie van 31 december-7 januari. Ds. David Kroeze 
  



 

 

 

 
 
Kinderdienst - Beste ouders, op zondag 1 januari zal er eenmalig geen kinderdienst zijn tijdens de dienst van 
9:00 uur. Zijn jullie kinderen er 8 januari weer bij? 
Tijdens de kerstvakantie kun jij vanaf 24 december op zoek gaan naar gekleurde sterren in de wijk. De 
bingokaart die je hiervoor nodig hebt wordt uitgedeeld in de kerk. Of haal je kaart op: in de tuin van 
Chopindreef 70 staat een bakje met bingokaarten. Zoek jij mee naar de 8 verschillende kleuren sterren? Jan & 
Diny, jeugdouderlingen 
 
Afwezig - Tot woensdag 4 januari is Frieda Meijers, seniorenpastor, afwezig. Bij bijzonderheden kunt u 
contact opnemen met de scriba van de Regenboog, Michelle Schouten, tel. 06- 4022 8791. 
Voor u allen, veel heil en zegen in 2023! 
 
Bloemen – Afgelopen zondag zijn de bloemen gegaan naar Hilda Hendriks, die uit het ziekenhuis is gekomen, 
maar last houdt van haar COPD. Prinsenhof 4 3851 TA Ermelo. 
 
Uitnodiging – Maandag 2 januari staat vanaf 10 uur de gastvrouwen en de koffie  en thee weer voor u klaar. 
Komt U ook? Elke eerste maandag in het wijkontmoetingscentrum Triasplein 9/10. U bent hartelijk welkom! 

 
Nieuwjaarsquiz 8 januari - Het is bijna zover: de Nieuwjaarsquiz, 
zondag 8 januari na de kerkdienst. Vorig jaar kon het alleen online, 
nu doen we het live in de kerk. De quiz is voor van jong tot oud. 
Wie gaat dit jaar de beker in de wacht slepen? Het jaarthema 'Aan 
tafel' zal zeker in de quiz terugkeren. Bovendien gaan we samen 
eten (neem zelf ook iets mee), dus het wordt quizzen met volle 
mond. In de Regenboog om 11.45-12.45 uur. Opgeven is fijn, 
graag bij Michelle, scriba.pgderegenboog@pgharderwijk.nl 
 

Vacature jeugdraad - Het zaad dat die boer op het land strooit, dat is het goede nieuws van God. Marcus 
4:14. De missie van de jeugdraad is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te vertellen over Jezus en God. 
Om ze het goede nieuws te vertellen en daarvoor is veel tijd, liefde en aandacht nodig. De jeugdraad bestaat 
uit een enthousiaste groep vrijwilligers vanuit alle drie de wijken van de PGH. Samen kijken en sturen ze het 
jeugdwerk aan om zo hun missie tot groei te laten komen. We zaaien, geven water, zaaien nog een keer en 
hebben geduld. Om vervolgens samen te genieten van al het moois wat bloeit en groeit in het jeugdwerk. 
We zijn opzoek naar een nieuwe voorzitter iemand die het leuk vindt om te besturen, netwerken en samen met 
ons Samen Jong verder wil implementeren binnen de kerk. Qua tijdsinvestering moet je denken aan zo’n 2 tot 
3 uur per week. Vergaderingen voorbereiden, 1x per maand de vergadering van de jeugdraad voorzitten. 
Brainstormen met de jeugdwerker, een helpende hand bieden bij grotere jeugdactiviteiten en veel praten met 
mensen om de jeugd onder de aandacht te brengen en te houden. Ben jij de voorzitter die we zoeken en heb 
je zin om te gaan zaaien en oogsten, bel of mail Lisette Brandsma. Mail naar Jeugdwerker@pgharderwijk.nl of 
bel 06-57490961 
 
Seniorenlunch - Een goed gesprek en een smakelijke lunch 
(stamppotbuffet). Die staan op het menu tijdens de seniorenlunch op 
zaterdag 14 januari van 12.00 – 13.30 uur in Kerkelijk Centrum de 
Regenboog. U bent van harte welkom! U kunt zich voor deze lunch 
aanmelden via Saskia de Jonge, sdejonge@live.nl of 06 559 779 83. 
Anjo, Ria en Saskia 
 


