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

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur) 

Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn

Schriftlezing: Psalm 100

Thema: 'komt nadert voor Zijn aangezicht'

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. J. het Lam, Harderwijk

Schriftlezing: Romeinen 6: 1 t/m 12 en H.C. zondag 17

Thema: 'we hebben een levende Heer'

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: Genesis 15

Het gaat vanmorgen over 'God sluit een verbond met 
Abram'

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

Collecten
1. Diaconie: attenties ouderen

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk

3. Pastoraat

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.

Agenda
22 mei 08.30 uur Reisje

Actie Broodnodig
Volgende week kunt u een pakje kruidenmix meenemen. 
Alvast hartelijk bedankt.

Verhuisbericht
Meneer en mevrouw Schoonewelle (                                  ) 
zijn afgelopen week verhuisd. Het echtpaar betrekt een 
mantelzorgwoning aan de                                                        . 
Mocht u hen willen contacten dan kan dat via het 
gebruikelijke telefoonnummer, e-mailadres of uiteraard in- en 
rondom de kerk(diensten). Veel plezier in de nieuwe woning 
toegewenst!

Bezinningsuur Heilig Avondmaal
Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal op 26 
mei zal er op 23 mei om 19.30 uur een bezinningsuur 
gehouden worden. Een mooi moment van bezinning in de 
week van voorbereiding. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
Zondag mogen we dan het Heilig Avondmaal vieren. Dietrich 
Bonhoeffer schrijft hierover: “De dag van het avondmaal is 
voor de christelijke gemeente een dag van blijdschap. In het 
hart met God en de broeders verzoend, ontvangt de gemeente 
de gave van het lichaam en bloed van Jezus Christus, en 
daarin de vergeving, het nieuwe leven en de zaligheid. Nieuwe
gemeenschap met God en mensen wordt haar geschonken.” 
Zo’n dag van blijdschap over de genade van onze God en 
Heere wens ik u allen toe.

Vanuit stichting Gave
Voor een vriendin gevlucht uit Venezuela, zoek ik 
schoonmaakwerk in Harderwijk. Met het geld dat ze verdient 
ondersteunt ze haar familie in Venezuela, die dit hard nodig 
heeft. Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen. 
Willemijn Vlot

Boekwinkel Sjèmen
In boekwinkel Sjèmen zijn vrijwilligers nodig, om de winkel 
te bemannen. Als er geen vrijwilligers zijn, gaat de 
boekwinkel een aantal dagdelen dicht (dinsdag, woensdag, 
vrijdagavond). Het gaat om het bemannen van de winkel van 
09:30-13:30 en/of van 13:30-18:00. Hebt u of jij 
belangstelling, neem dan contact op met Heleen Wubs, 
bereikbaar op sjemen@sje-men.nl. Gezien de inspanning voor
inwerken is het ideaal als vrijwilligers zich voor een langere 
tijd (maanden) in kunnen zetten.



Joods Erfgoed in Harderwijk.
De Stichting Joods Erfgoed Harderwijk (SJEH) heeft de 
exposities over Joods Harderwijk in de voormalige synagoge 
overgenomen van de interkerkelijke werkgroep Kerk en Israël.
SJEH is opgericht om de herinnering levend te houden aan de 
voormalige Joodse gemeenschap in Harderwijk. Er is een 
aanvullend project gestart om de Joodse geschiedenis in beeld 
te brengen. Het is de stichting gelukt om voldoende fondsen te
verwerven om te kunnen starten met het project 'Joods 
Erfgoed in beeld'. Vanaf 2019 kan de Joodse geschiedenis 
virtueel getoond worden aan bezoekers van de oude synagoge.
De Synagoge is de eerste van een serie Joodse objecten die 
volledig gevisualiseerd gaan worden in de staat van voor 
1940. Zo zullen de ark, met achter de gordijnen de Tora-
rollen, de gewelvenkelder met de twee mikwa-ot (rituele 
baden uit 1762), het vrouwen balkon, etc. weer zichtbaar 
worden. De Joodse gemeenschap werd op 24 februari 1759 
officieel opgericht. Dat was 24 februari jl. dus precies 260 jaar
geleden! In de oude Synagoge is een permanente expositie 
over de Joodse geschiedenis en de Joodse Harderwijkers rond 
en voor 1940. Naast het virtuele bezoek geeft dat een goed 
beeld van de hier ooit bloeiende Joodse gemeenschap, die in 
de oorlog nagenoeg volledig door de nazi's is uitgemoord. In 
de maanden van 1 juli tot 15 september zal de expositie van 
13:30 tot 16:30 voor bezoekers geopend zijn. Daarna wordt 
geëvalueerd hoe een permanente opening te verwezenlijken is.
SJEH heeft voor die middagen vrijwilligers nodig. Mensen die
eens in de paar weken, of wat vaker, een middag de expositie 
willen bemensen. Diegenen die hier in geïnteresseerd zijn 
kunnen zich opgeven bij coordinator@stichtingjeh.nl. 
Belangstellenden zijn van harte welkom om een voorlichting 
voor de vrijwilligers te volgen. Deze zal op woensdag 5 juni 
2019 vanaf 19:30u gegeven worden in de Oude Synagoge, 
Jodenkerksteeg 1 te Harderwijk. Wij zien u en jou graag 
tegemoet als belangstellende of vrijwilliger! Wie dit project 
wil steunen, het rekening nummer van de stichting is: NL12 
RABO 0333 5082 46, giften zijn voor de belasting 125% 
aftrekbaar.

Diensten in CGK De Zaaier van 9 juni t/m 11 
augustus 2019
De hoofdingang hal/kerkzaal is vanaf de straat Laan 1940-
1945; De diensten van de Grote Kerk in de CGK de Zaaier 
beginnen ’s morgens om 11.00 uur en ’s avonds om 19.00 uur. 
Er is afgesproken dat om 10.30 en 18.30 uur de kerk vrij is 
voor gemeenteleden van de Grote Kerk. Op de tafels in de hal 
liggen de Psalmboekjes en liedbundels Weerklank. De galerij 
in de kerk blijft gesloten. Alle 3 collectes worden tijdens de 
dienst gehouden. In de kerk zijn geen zendingsbusjes 
aanwezig. Na afloop van alle diensten is er geen 
koffiedrinken. Verzoek is om de psalmboeken van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk en ook de kussens in de 
banken te laten liggen. Goederen voor de voedselbank kunnen
in de hal in kratten gelegd worden. De restauratie Grote Kerk 
kan na 11 augustus 2019 mogelijk 2 weken uitlopen. 
Parkeren
op het terrein bij de ingang aan Laan 1940-45 zijn 5 
gereserveerde parkeerplaatsen, deze bevinden zich direct links
achter het hek bij de ingang Laan 1940-45; twee invaliden 
parkeerplaatsen, 1 predikantsplaats en twee kerktaxi plaatsen. 
In de omgeving van de kerk is een blauwe zone, op zondag is 
echter geen parkeerschijf nodig. Deze zone geldt alleen op 
maandag t/m zaterdag en op koopavonden.
Begrafenissen
gaan via de Bethelkerk of via de rouwcentra
Crèche
wordt gehouden in ruimte 4
Kinderbijbelvertelling
maakt gebruik van ruimte 5. Er is in deze ruimte geen audio 
zoals radio, tv of beamer aanwezig. Voor de Bijbelvertelling 
brengt de koster de kinderen naar de zaal
Uitzendingen
vanaf donderdag 6 juni zullen de uitzendingen van de 
kerktelevisie vanuit CGK de Zaaier kanaal 706 ook op kanaal 
701 worden ingesteld. 

Colofon

Voorgangers zondag 26 mei 2019

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

17.00 uur – Ds. J.W van Bart, Harderwijk
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Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagochtend voor 09.00 uur.
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Voor meer informatie zie onze website:

http://grotekerk.hervormdharderwijk.nl

De vermelde data zijn gegeven onder de bede van

‘zo de Heere wil en wij leven’.
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