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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur) 

Bevestiging ambtsdragers
Ds. J.W. van Bart, Harderwijk

Schriftlezing: Johannes 21: 1 t/m 14

Thema: 'niets in eigen kracht'

Middagdienst (17.00 uur)
Dhr. J.D. Scherphof, Elburg

Schriftlezing: 1 Korinthe 2: 1 t/m 5

Thema: 'altijd weer dat kruis'

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: Genesis 13

Het gaat vanmorgen over 'Abram en Lot gaan uit elkaar'

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 
die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe.

Collecten
1. Diaconie: algemene doelen

2. Gemeenteopbouw en evangelisatie

3. Instandhouding eredienst 

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Zieken

Al onze zieken, genoemd en ongenoemd, thuis of in een 
zorginstelling, alsmede hun families, bidden we van harte 
alle sterkte en Gods troostende nabijheid toe.

Huwelijksjubileum

Bevestiging ambtsdragers

Vanmorgen worden drie broeders bevestigd in het ambt. Br.
R.W. Grotenhuis tot ouderling, Br. H.P.A. Boogaard tot 
ouderling-kerkrentmeester en br. J. Verhoef tot diaken. We 
wensen de broeders Gods Zegen toe over het werk wat ze 
in onze (wijk)gemeente mogen doen. We zijn als 
kerkenraad blij en dankbaar dat er weer verschillende 
vacatures zijn vervuld. Het werk in Zijn gemeente mag 
doorgaan!

Agenda

6 mei 20.00 uur GemeenteGroeiGroep

8 mei 14.30 uur Inloopmiddag

8 mei 19.45 uur Bijbelkring

9 mei 19.00 uur Gebedssamenkomst

9 mei 19.45 uur Kerkenraadsvergadering 

Actie Broodnodig

Volgende week kunt u een pak koffie meenemen. Alvast 
hartelijk bedankt.

Uitgangscollecte op 12 mei

De Uitganscollecte van 12 mei is bestemd voor de 
zendingswerkers uit onze Gemeente . Dit zijn A. den 
Admirant, Rien Bregman en Ds. Johan het Lam. Zij zijn 
actief op totaal verschillende gebieden. Wat ze gemeen 
hebben is dat ze afhankelijk zijn van een achterban en een 



gemeente die hen ondersteund. Zie ook de kerkbode. Wilt u
bidden voor deze mensen en hen steunen? We mogen 
samenwerken aan het uitdragen van het Evangelie.

De eindexamens komen er aan......
 
Het einde van het schooljaar nadert en dat is voor veel 
jongeren een spannende tijd omdat zij eindexamen gaan 
doen. Ook dit jaar willen wij hen weer een hart onder de 
riem steken. Dit doen we om hen namens onze 
wijkgemeente een roos aan te bieden als teken van 
meeleven. Daarom staan er vandaag, zondag 5 mei, bij de 
uitgang van de Grote Kerk rode rozen.  
Doet uw kind, kleinkind of iemand anders die u/jij kent 
eindexamen, neem dan vandaag een roos mee.            
Het is goed om op deze manier onze betrokkenheid te laten
zien aan de jongeren om ons heen.
Alvast hartelijk dank voor uw / jouw medewerking, en voor
jou die examen gaat doen.....heel veel succes !!
 
Namens de commissie Gemeenteopbouw & Evangelisatie,
Marius Reedijk

Meet & Eat

Hierbij willen we u/jou (weer) uitnodigen voor de volgende
Meet & Eat. We hopen dat jullie enthousiast zijn om (weer)
deel te nemen!  De eerstvolgende avond staat gepland op 
vrijdag 24 mei! Tijdens een Meet & Eat komen bewoners 
van het AZC in een kleine groep (bijv een gezin of 2/3 
volwassenen) bij jou thuis en eten zij gezellig mee. Tussen 
17.00 en 17.45 uur kun je je gasten ophalen bij het AZC. 
Als gastgezin bepaal je zelf of je eerst samen 
boodschappen doet en/of kookt of dat de maaltijd al bereid 

is. Ervaringen van eerdere Meet & Eats zijn zeer positief. 
Het is een verrijking voor zowel gastgezinnen als
gastadressen. Vind je het gezellig om samen te eten en wil 
je iets betekenen voor bewoners van het AZC in 
Harderwijk? Lijkt het je leuk maar heb je nog vragen of 
opmerkingen? Laat het ons weten door te mailen naar 
gastvrijharderwijk@wvharderwijk.nl. 

Graag tot 24 mei!

Namens de Werkgroep Gastvrij Harderwijk
Willemieke Aikema

Hulp gezocht bij Alpha-cursus in het Engels

In de internationale diensten komen de laatste tijd relatief 
veel mensen uit het azc die Engels spreken. Voor deze 
groep starten we binnenkort met een Engelstalige Alpha-
cursus, die voor het eerst gegeven zal worden in 
Harderwijk. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar een 2e 
coördinator. De Alpha-cursus gaat eind september van start 
en het coördinatiewerk zal voornamelijk tussen nu en de 
zomervakantie tijd vragen. Denk aan taken zoals kokers 
regelen, planning maken, doelgroep benaderen, materiaal 
bestellen en dergelijke.

Het zou fijn zijn om dit met een klein team op te pakken 
om zo samen te kunnen sparren en het werk te kunnen 
verdelen. Je kunt je opgeven bij Nelly van Gijssel, 
nellywulls@hotmail.com 

Colofon

Voorgangers zondag 12 mei 2019

09.30 uur – Ds. J. het Lam, Harderwijk

17.00 uur – Ds. J.W van Bart, Harderwijk (weerklank)
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