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Zondag 26 mei 2019   Weekbrief jaargang 7, nummer 21 

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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 

Viering Heilig Avondmaal 

Ds. J.W. van Bart, Harderwijk 

Schriftlezing: Lukas 24:36-49 

Thema: ‘Vrede zij u’ 

Middagdienst (17.00 uur) 
Dankzegging Heilig Avondmaal 

Ds. J.W. van Bart, Harderwijk 

Schriftlezing: Lukas 24:36-49 

Thema: ‘Woord en Geest’ 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: Johannes 14:15-31 

Het gaat vanmorgen over 'een andere Trooster dan Jezus’. 

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

Collecten 

1. Plaatselijk evangelisatiewerk 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Instandhouding eredienst 

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang? 

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. 

Actie Broodnodig 
Volgende week kunt u boter meenemen. Alvast hartelijk 

bedankt. 

 

Heilig Avondmaal collecte De Herberg 

Psychisch of lichamelijk moe, omdat het leven zwaar valt. 

Jarenlang lukte het misschien aardig, maar nu merkt u: 'Het 

gaat niet meer.' Zoveel zorgen om uw kind. Of uw huwelijk 

staat onder spanning. Eenzaamheid, angstig, een 

minderwaardigheidsgevoel... Of u hebt behoefte aan rust 

om een diep ingrijpende gebeurtenis te verwerken: het 

verlies van een dierbare, plotseling ontslag of arbeids-

ongeschiktheid. Wie zo in het donker zit, ziet Gods hand 

niet of nauwelijks meer. 

In al die gevallen is het mogelijk om enkele weken in De 

Herberg te verblijven. Vanuit de liefde van Christus willen 

de medewerkers van De Herberg helpen. Helpen, zodat u 

het leven weer aankunt, samen met God. 

Inmiddels bezochten reeds honderden gasten De Herberg. 

Ook leden vanuit onze gemeente mochten hier enkele 

weken verblijven om tot rust te komen. Dit gastvrije huis is 

geen therapeutisch centrum, maar een plaats om op verhaal 

te komen. Vanuit de liefde van Christus wordt u in De 

Herberg door beroepskrachten en vele vrijwilligers 

geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te 

(her)vinden. Christus zegt: 'Komt allen tot Mij die 

vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.' 

De collecte bij het Heilig Avondmaal is deze keer bestemd 

voor het vele werk dat in dit centrum wordt gedaan. Als 

diaconie willen we deze collecte van harte bij u 

aanbevelen. 

Wij vragen bovenal uw gebed voor de gasten van De 

Herberg en ook voor allen die hier werkzaam zijn. 

Wij hopen en verwachten dat velen in dit huis van 

barmhartigheid de weg tot God zullen (terug)vinden. 

 

Bidders gevraagd 

Op dit moment wordt een Pastoraal Team voor 

Vluchtelingen gevormd. Er is al een kernteam van 

pastorale mensen die vluchtelingen in hun verblijf 

opzoeken, hen bemoedigen en met hen bidden. Zo’n 

pastoraal contact begint vaak met een gebed na de 

Internationale Dienst. Nu zijn er bidders van telkens een 

andere gemeente, dus de bidders zijn eens per drie 

maanden aan de beurt. Om het vertrouwen van de 

Rondom de gemeente 



vluchtelingen te winnen is het beter als bidders uit 

verschillende gemeente vaker kunnen komen bidden, bijv. 

elke een maand een keer. Daarom zoeken we uit elke 

gemeente die meedoet 1 of 2 bidders die ongeveer eens per 

maand willen komen bidden na de Internationale dienst. 

Graag reactie naar: Johan het Lam. 

 

 

Kerkelijk bureau gesloten 
Het Kerkelijk Bureau is vrijdag 31 mei, de dag na 

Hemelvaartsdag, gesloten. Verkoop van collectemunten 

uitsluitend van 19.00 - 19.30 uur. 

 

Zondag 2 juni 

In tegenstelling tot wat er in de kerkbode staat vermeld zal 

op DV zondag 2 juni om 17.00 uur niet Ds. J. het Lam voor 

gaan maar Prop. H.J. Teeuwissen uit Huizen. 

 

Fietstocht 2e Pinksterdag 

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar 

weer een gezellige gemeentemiddag op de fiets en wel op 

2e Pinksterdag, maandag 10 juni a.s. Iedereen is hiervoor 

van harte uitgenodigd! 

Dit jaar gaat de fietstocht naar het kleinste stadje van  

Nederland: Staverden. 

We brengen een bezoek aan het bezoekerscentrum en de 

landgoedwinkel van het mooie landgoed Staverden. 

We vertrekken om 13.30 uur vanuit de Wheme (inloop met 

koffie/thee vanaf 13.00 uur) en sluiten hier ook weer  

gezamenlijk af met iets te eten rond 17.30 uur. 

Kosten voor deze leuke middag bedragen € 10,00 per  

persoon en voor gezinnen € 25.00. 

Als u/jij wel mee wilt naar Staverden maar niet kunt  

fietsen, kunnen wij voor vervoer zorgen. 

Meld u voor 6 juni a.s. aan bij Annemieke ten Hove. 

tel.                                   of via mail:  

We hopen er met elkaar een mooie en gezellige middag van 

te maken. Alleen als het regent, gaat het niet door. 

 

Reisverslag 
Wat hebben we genoten van een prachtig reisje, geor-
ganiseerd door de dames van de inloopmiddagen. 
Om negen uur vertrokken we onder prima weersom-
standigheden vanuit de Wheme. Daar had ds. Van 
Bart na het lezen van een stukje uit de Bijbel, gebed 
en het zingen van het lied: “Lof zij de Heer de almach-
tige Koning der ere” ons een goede reis gewenst. Nou, 

dat is het geworden! 
Het reisdoel wordt altijd geheim gehouden, dus er 
werd volop gespeculeerd. Waarheen zou de reis ons 
brengen? We vertrokken richting Apeldoorn. De 
chauffeur, Berend Withaar (een oude bekende), wist 
ons via een prachtige route en mooie weggetjes, veilig 
af te zetten in Terwolde bij restaurant KriebelZ. 
Na koffie met gebak werd ons (binnen!) een mooie 
roofvogelshow voorgetoverd met valken, uilen, uils-
kuikens, een oehoe en een raaf. Met daarbij een des-
kundig en vaak grappig commentaar door de eige-
naar van de roofvogelshow. ’t Was genieten en soms 
griezelen! 
In hetzelfde etablissement genoten we vervolgens 
van een heerlijke maaltijd. Daarna vertrokken we  
- weer via allerlei prachtige binnenweggetjes (wat is 
die Berend een kundig chauffeur!) - naar ’t Smallert 
(in Emst). Daar kon gekozen worden uit een rond-
gang door de grootste forellenkwekerij in Nederland 
of het zelf kaarsen maken. Beide evenementen kregen 
van de deelnemers niets dan lof. 
Na opnieuw koffie of thee (met cake deze keer) ver-
trokken we via een mooie route (zonder een enkele 
snelweg) richting Harderwijk, maar dat werd pas la-
ter duidelijk. De chauffeur leverde ons af (achteruit-
rijdend de Smeepoortstraat door!!!) bij hotel Baars, 
waar we een broodmaaltijd gebruikten. 
De organiserende dames werden bedankt, maar de 
allergrootste dank werd gebracht aan de Heere voor 
deze ontzettend mooie dag onder schitterende 
weersomstandigheden. 

Gezocht: pastoraal echtpaar (vrijwilligersfunctie) 
Voor het evangelisatiewerk van de interkerkelijke  

evangelisatiecommissie het Baken zijn we voor de periode 

van zaterdag 13 juli tot vrijdag 19 juli op zoek naar een 

pastoraal echtpaar (leeftijd: 30+). Een week lang verblijf je 

op een camping in Ermelo en ben je aanspreekpunt voor de 

volwassenen op de camping. Je staat klaar met een  

luisterend oor, een schouder om op uit te huilen, een arm 

om om iemand heen te slaan, samen te lachen, te praten, en 

hebt de koffie en thee warm. Daarnaast verzorg je 2 avond-

sluitingen en kijk je af en toe om het hoekje bij de  

activiteiten die het bakenteam (van jongeren) die week  

organiseert (mooie gelegenheid om contact te maken). 

Meer informatie en/of interesse? Neem dan contact op via                

                      /                                   / Froukje van de Beek. 

Een hartelijke groet, Het Baken Harderwijk.

Colofon 

Voorgangers zondag 2 juni 2019 

09.30 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk 

17.00 uur – Prop H.J. Teeuwissen, Huizen 

Redactie weekbrief Grote Kerk 

Christian van Goch, Joël den Ouden, Heidy Poppe  

E-mail: weekbriefgrotekerk@hotmail.com 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagochtend voor 09.00 uur. Wijkgemeente Grote Kerk 

Wijkpredikant: ds. J.W. van Bart (0341-701043) 

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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