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Woord van welkom door de ouderling van dienst 
(we gaan staan) 
 
GOED BEGINNEN 
Aansteken kaars, we zingen: Licht in ons midden 2x 
(we gaan zitten) 
 
Zingen: ‘Weet dat je welkom bent’ van Marten 
Kamminga, refrein, couplet 3 en refrein 
 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed  
 
Aanvangslied: Lied 538: 1, 2a/3b 
 
Gebed om ontferming 
 
We zingen: Lied 538: 4 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: In de woestijn (via YouTube) 
(kinderen gaan naar de kinderdienst) 
 
HOREN 
Gebed bij een open Bijbel 
 
Zingen: Opwekking 343, Heilige Geest van God 
 
Eerste Schriftlezing: Lucas 4: 1-14a 
 
Zingen: Lied 539, Jezus diep in de woestijn 
 
Tweede Schriftlezing: Deuteronomium 8: 3, 
Deuteronomium 6: 13 en 16, Psalm 91: 11 en 12 
 
Zingen: Hemelhoog 494, Uw woord is een lamp…  
 

Overweging 
Thema:  ‘Nee zeggen is ook een optie’ 
 
Luisteren: Rikkert ‘In de woestijn’ 
 
DELEN  
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
Laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit, in eeuwigheid.  
Amen.   
 
(de kinderen komen terug) 
 
Collecte en mededelingen: 
1e: Louise ten Wolde (zie toelichting) 
2e: Kerkenwerk 
3e: Verduurzaming PK/RB 
 
Tienerminuut 
 
GEZEGEND OP WEG GAAN 
Slotlied (staande): Lied 423, Nu wij uiteengaan 
 
Wegzending en zegen 
Gezongen Amen

 
 
 

Voorganger: Anita Oosterloo     Bloemen: Toos Houmes 
Ouderling: Saskia de Jonge     Lector:  Marjon de Graaff 
Diaken:  Jeannette de Rooij    Koster:  Jils Gagestein 
Beamer/kerkTV: Hilco van Bloemendaal / Christaan Groeneveld Geluid:  Hans Kalfsbeek 
Crèche:   Karlien      Orgel/Piano: Aad Woudenberg 
Kinderdienst: Maryse      Tienerdienst: Diana en Myriam 
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 3-1): Diaconaal werk PGH € 276 / St Mensen in Nood € 115 / Kerk € 48,50 / Verduurz. Kerkgeb. € 30 
Producten Voedselbank: week 2: shampoo, instant noodles, 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 – Waarom? Toen ik zelf op de DTS zat heb ik zoveel geleerd van God en hoe Hij Zichzelf 
laat zien aan deze wereld. Ik wil mijn talenten inzetten om jongeren te helpen in hun geloofsontwikkeling en hen 
laten ontdekken dat God een Vader is, die heel dichtbij is, die van hen houdt en die bij hen betrokken is. Het volgen 
van de DTS heeft mij een basis gegeven voor de rest van mijn leven en dat wil ik graag aan zoveel mogelijk 
jongeren meegeven. In januari 2019, werd ik in Kaapstad erg ziek en kreeg ik onverwacht de diagnose Diabetes 
Type 1. Ik ervaar dat God mij heeft beschermd en dat zal blijven doen en mij, ondanks mijn ziekte, de weg blijft 
wijzen binnen JmeO. "God is greater then the high and lows" 
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. ' Louise ten Wolde'. Hartelijk dank voor uw gift. 
 

Meeleven - Op donderdag 5 januari wordt mw Nely de Graaff opgenomen in het Hospice, ze is te ziek om thuis te 
blijven. Kaartjes zijn heel welkom ( Nely de Graaff, p/a Willem Holtrop Hospice, Julianalaan 51, 3851 RA Ermelo). 
Wij wensen haar en de familie Gods liefdevolle nabijheid toe in deze moeilijke tijd. 
 

Jarigen – 11-1 de heer W.C. Willemse, afdeling Kastanje kamer 413, Drift 2, 3844 JW Harderwijk 
 14-1 mevrouw K.T. Goedkoop-Maat, Kamer 408, Drift 2, 3844 JW Harderwijk 
 

Actie Kerkbalans 2023 - Zaterdag 14 januari start de landelijke actie Kerkbalans 2023. Ook de PGH doet weer 
mee met deze actie om de kosten van o.a. de predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen te kunnen betalen. 
Zondag 15 januari worden de enveloppen uitgedeeld aan de lopers. Zij zullen vanaf maandag 16 januari de 
enveloppen rondbrengen en de week daarop weer komen ophalen. U kunt hen helpen door alvast de ingevulde 
enveloppe klaar te leggen. Vrijdagavond 28 januari worden de enveloppen ingezameld op het kerkelijk bureau. 
Daarna worden de incasso opdrachten z.s.m. verwerkt en een totaal telling van uw toezeggingen gedaan. U helpt 
toch zeker ook mee om de actie kerkbalans van de PGH dit jaar tot een succes te maken? College van 
Kerkrentmeesters. 
 

Step4wrd dienst - Schuif gezellig aan - Op 22 januari is er weer een Step4wrd dienst! Deze Step4wrd dienst 
gaan we avondmaal vieren. We hebben weer mooie nummers op het programma staan en hebben er weer veel zin 
in. Let op, deze dienst begint om 11.00 uur! Schuif jij ook gezellig aan? 
 

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 1 x 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 even een 
appje naar Jeroen (0616208654) of mail naar info@jeroenensietske.nl. Dan hebben we even contact! Alvast 
bedankt 
 

Internationale Kerkdienst - Op zondagmiddag 15 januari 2023 verzorgt onze wijkgemeente weer de Internationale 
kerkdienst in gebouw van Sefanja. Voorganger is ds. Henk Jansen. Het thema van deze dienst is: “Het beste voor 
het laatst bewaard” en we lezen Joh. 2 : 1-11, over de bruiloft in Kana. Is Jezus een party-crasher? Nee het 
tegendeel: als ons feestje vastloopt, weet Hij het weer vlot te trekken. We zingen weer diverse mooie passende 
liederen, met Mirjam en Martine onder de muzikale begeleiding van Ali Maris. Na de dienst willen de mensen uit het 
AZC u graag weer ontmoeten voor een gesprekje. Wij zorgen voor de koffie, thee en fris en om de bezoekers ook 
iets lekkers aan te kunnen bieden, vragen wij u weer om wat lekkers te maken. Verder zoeken wij nog mensen om 
te helpen bij deze dienst. Weet dat ook u welkom bent! Nadere informatie bij Hans Kalfsbeek 
(kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690).  
 

Rookworstenverkoop voor Roemenië - De Werkgroep Dresden-Roemenië houdt nu weer de actie van de 
verkoop van rookworsten. We bieden deze nu ook weer aan van 3 stuks in een zakje voor € 7,50. 
Vandaag en zondag 15 januari kunt u de bestelling hier in de kerk doen. De opgave/koop is dus per zakje van 3 
stuks. De bezorging is voor 21 januari bij u thuis en dan kunt u ook betalen. De gehele positieve opbrengst gaat 
naar de bewoners in de drie dorpen. Namens de werkgroep, Durk Reitsma. 
 

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 
 

Leerhuis ‘Omgaan met teleurstellingen’ - De kracht van mensen zit in het omgaan met tegenslagen. Je kunt 
zeggen dat aard, veerkracht, levensovertuiging, en levenservaring bronnen zijn waaruit je put om met tegenslag om 
te gaan. We gaan vooral in op de rol die levensovertuiging speelt. Om de een of andere reden werken de bronnen 
niet altijd. Misschien omdat je ze niet onderhouden hebt? Tegenslagen worden dan aanleiding tot aanhoudende 
stress. Helpend om te kunnen herstellen zijn familie (relaties), werk, opleiding en (religieuze) gemeenschap. Inleider 
Piet Verhagen is zowel theoloog als psychiater. Hij kan dit thema vanuit beide disciplines belichten. Op dinsdag 17 
januari om 20.00 uur. In de Plantagekerk. 
Contact: Bert van Maarleveld, 06-51793327. Toegang gratis. 
Aanmelden bij Ria Kornet, 416792 of op info@leerhuisharderwijk.nl. 


