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Zondagsbrief voor 22 januari 2023 - ‘Schuif gezellig aan’     (de dienst begint om 11.00 uur) 
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Vandaag weer een prachtige Step4wrd-dienst, die 
voorbereid is door onze jongeren, band 
en voorganger. Thema is 'schuif gezellig aan'. 
Samen met Jezus zijn we vandaag op een 
groot feest, maar wat als het feest ineens ophoudt? 
We willen brood en wijn (druivensap) 
met elkaar delen. Schuif je aan? 
 
Er is drinken voor de dienst. 
En er is drinken met een broodje knakworst 
na de dienst. 
 
Alle muziek is live 
 

 
Aanvang dienst: Zingen: Met open armen –  
Schrijvers voor Gerechtigheid 
 
Welkom 
 
Afkondigingen 
 
Zingen: Eén doel – Opwekking 771 
 
Kinderlied: Hé hallo, welkom op dit feest 
(Kinderen naar de kinderdienst) 
 
Preek 
 
Zingen: Er is geen afstand – Eline Bakker 

Zingen: Good God Almighty – Crowder 
 
Vragenrondje 
 
Zingen: Aan Uw tafel – Sela 
(Kinderen terug van kinderdienst) 
 
Zingen: Come as you are – Crowder 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Avondmaal 
 
Het avondmaal is met glutenvrijbrood en 
druivensap. Graag de cupjes nog even 
dichthouden. 
 
Zingen: De Zegen – Opwekking 845 
 
Zingen: I speak Jesus – Opwekking 867 
(Instrumental tussenspel met afsluiting van de 
dienst, hierna weer verder met: I speak Jezus) 
 
Bij de uitgang is er een collecte,  
broodje knakworst en drinken 
 
Collectedoelen: 
1e: Werkgroep Dresden Roemenië (zie toelichting) 
2e: Kerkenwerk 
3e: Verduurzaming PK/RB 

 
 
 

Voorganger: Marissa van Meijl     Bloemen: Thea Jansen 
Ouderling: Monica van Saarloos    Lector:  - 
Diaken:  Elly Mulder     Koster:  Durk Reitsma 
Beamer/kerkTV: Aart Jan Jansen en Hijmen van Bloemendaal Geluid:  Hans Kalfsbeek 
Crèche:   Patricia      Muziekgroep: Embrace 
Kinderdienst: Marijke Drooger       
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 17-1): St Mensen in nood 0341 € 773,50 / Voedselb. € 172 / Kerk € 151,70 / Verduurz. Geb. € 80,50 
Producten Voedselbank: week 4: ontbijtkoek; wereldgerecht; afwasmiddel 

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

 
 

 

Actie Kerkbalans 2023 – “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
De komende week komen de vrijwilligers de retour enveloppen weer bij u ophalen. Om de 
incasso opdrachten op tijd te kunnen verwerken moeten de enveloppen vrijdagavond 28 januari 
bij het kerkelijk bureau worden ingeleverd. Denkt u er S.V.P. aan de enveloppe ingevuld klaar te 
leggen of bij de loper in de brievenbus te doen? Alvast bedankt voor uw medewerking. 
College van Kerkrentmeesters. 

 



 

 

 

Toelichting 1e collecte – Werkgroep Dresden Roemenië - Met ons onderhoudsfonds zijn wij nog altijd bezig om de 
door ons gebrachte machines te onderhouden en zo nodig te repareren. De oorspronkelijke combine is inmiddels 
vervangen door een andere (tweedehands) machine, die in de oogsttijd van juni tot november goede diensten 
verricht. Ook de twee tractoren worden door ons bedrijfsklaar gehouden. Verder zijn er in de loop der jaren allerlei 
machines vanuit Harderwijk naar Stina de Mures gebracht, zoals, ploegen, eggen, een balenpers en een 
hakselmachine. Al deze werktuigen zijn voor het grootste deel eigendom van de plaatselijke kerk en worden door 
Arpad, onze contactpersoon, geleased. Hij betaalt hiervoor geld aan de kerk, die daardoor inkomsten heeft. 
Arpad runt hiermee een soort loonbedrijf, waar de inwoners van de dorpen voor een luttel bedrag gebruik van 
kunnen maken om hun stukje land te bewerken. Geef via de collecte zakken bij de uitgangen van de kerk of via 
Scipio-app of stort op NL 39 NL35INGB0005518205 van Diaconie PGH o.v.v. 'Werkgroep Dresden-Roemenië, 
Harderwijk' Hartelijk dank voor uw gift. 
 

Jarige – 22 januari - mevrouw M. Banning-Seinen, Mastmeen 31, 3844 KD Harderwijk. 
 

Bloemen – Afgelopen zijn de bloemen gegaan naar Cees en Jettie Schipper, Drielandendreef 272, 3845 CH 
Harderwijk. We wensen hen sterkte toe. Er zijn ook bloemen gegaan naar Ria en Hans Hagen, Triasplein 47, 3845 
GC Harderwijk. De geboorteroos is vorige week gegaan naar: Dorian Thijs Johannes, zoon van Mathijs van Doorn 
en Mirjam Beute, Tubadreef 42, 3845 CZ HARDERWIJK. 
 

Gezocht clubleiding in Drielanden - We zijn nu een half jaar onderweg met club en hebben al een paar mooie 
avonden gehad. Maar we merken dat we leiding te kort komen. Lijkt het jou leuk om 1x in de twee weken te helpen 
met club geven? Soms even sparren (programma's liggen al klaar), dan zijn we op zoek naar jou! Stuur een appje 
naar Jeroen (0616208654) of mail naar info@jeroenensietske.nl. Dan hebben we even contact! Alvast bedankt 
 

‘Onder het vergrootglas’ - Als kerkenraad introduceren we iets nieuws: ‘Onder het 
vergrootglas’. Dat zijn bijeenkomsten waarin we als kerkenraad samen met een paar 
gemeenteleden willen nadenken over een bepaald onderwerp. De uitkomsten van de 
bijeenkomsten zullen vervolgens in de kerkenraadsvergadering bijdragen aan een visie 
op, besluitvorming over of een stappenplan voor dit onderwerp. De eerste ‘Onder het 
vergrootglas’ vindt plaats op woensdagavond 8 februari. Deze keer leggen we onze 
vieringen onder een vergrootglas. Om 18.30 uur gaan we samen aan tafel. Om 19.15 uur 
start het gesprek onder leiding van ds. David Kroeze. Ben je in de gelegenheid en wil je 
meedenken? Stuur dan een berichtje naar Saskia de Jonge, sdejonge@live.nl of 06 559 779 83. 
 

Zangdienst - Op D.V. zondag 5 februari 2023 zullen Thom Luiting en Cees Sterk op respectievelijk orgel en piano 
een concert geven in de Regenboogkerk in Harderwijk. Zij spelen o.a. bekende Psalmen, Opwekkingsliederen, 
liederen van Sela en liederen uit de bundel van Johan de Heer. Het zullen geen bewerkingen zijn maar de liederen 
worden zó gespeeld dat u ze kunt meezingen. Thom speelt regelmatig in de Bethelkerk en de Regenboog en Cees 
is pianist in één van de muziekteams van de Regenboogkerk. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot 
ongeveer 21.30 uur. Er is tijdens het concert een korte pauze. Tijdens dit concert wordt ook de nieuwe naam 
bekend gemaakt voor de “ouderendienst”. De toegang is gratis. 
 

Nieuwe expositie in De Regenboog - We mogen ons verheugen in een nieuwe 
Expositie: ' Leef je geloof". Op een bijzondere manier laat Gery van Rijn bijbelteksten tot 
leven komen. Kom, zie, kijk en lees de inspirerende geloofsteksten. Gery heeft haar 
eigen atelier KunstKnipoog in Harderwijk, een plek voor beeldende creativiteit en 
coaching. Ze maakt Kunst met een Knipoog. In haar workshops, coaching en 
schilderijen wil ze graag een knipoog doorgeven van de Hemelse Kunstenaar. De grote 
Creator van onze wereld, schepping en de mens. Dit inspireert haar in de gemaakte 
kunstwerken. Het geloof uitleven en verbeelden. Kleuren vanuit de natuur, verschillende 
materialen, woorden en vormen. Zoals ook wij mensen verschillend en uniek zijn maar 

toch geschapen en geliefd door God. Verbinding, Harmonie en Symboliek. Je hart als centrum en bron van het 
Leven. Op reis. Van hoofd naar hart en handen. geryvanrijn@gmail.com / Facebook / Instagram: KunstKnipoog 
 

Leerhuis: Welkom in het PostCoronaTijdperk! - Tijdens de corona-pandemie heeft iedereen wel nagedacht over 
onze wereld, onze manier van samenleven en wat onze religies en politieke overtuigingen ermee te maken hebben.  
Wat doet dit met ons? Na de inleiding praten we met elkaar aan de hand van uitspraken van een aantal denkers 
zoals Beatrice de Graaf en Geert Mak. Op dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de Plantagekerk. 
Inleider: Tjitte Dijkstra. Aanmelden bij Ria Kornet, 0341-416792 of op info@leerhuisharderwijk.nl. Toegang gratis. 
 

PassionPaasevent 2023 in Harderwijk - Op vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april komt het PassionPaasevent naar 
Harderwijk! Een belevingstheater waarin verleden en heden dwars door elkaar heen lopen en we het verhaal van 
Pasen willen we vertellen. Voor dit event zijn we op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om te figureren? Een rol 
op je te nemen met tekst of improvisatie? Of help je liever mee achter de schermen? We zijn op zoek naar heel veel 
vrijwilligers. Neem een kijkje op PassionPaasevent en meld je aan! Mocht je niet mee willen spelen, zet dan in ieder 
geval het PassionPaasevent in je agenda! www.passionpaasevent.nl 


