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

Rondom de eredienst

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

Schriftlezing: Johannes 14: 15-27, Psalm 27 

Thema: 'Geen wezen.' 

Middagdienst (17.00 uur)
Prop. H.J. Teeuwissen, Huizen 
Schriftlezing: Lukas 22: 29-32, Handelingen 1: 13-26

Thema: 'De verkiezing van een nieuwe apostel.' 

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: Johannes 15: 18-27

Het gaat vanmorgen over 'Gehaat vanwege Jezus.'

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

Collecten
1. Diaconie voor algemene doelen.

2. Gemeenteopbouw en evangelisatie.

3. Pastoraat.

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Zieken

Daarnaast noemen we ook de langdurig 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 beschuit meenemen. Alvast hartelijk 
bedankt.

Agenda
6 juni 19:00 uur Gebedssamenkomst

Zomerstop weekbrief 
Tijdens de zomermaanden neemt het aantal kerkelijke 
activiteiten af, en komen er minder inzendingen / mails 
binnen. 
Omdat het hierdoor lastig wordt een weekbrief te vullen 
met informatie, is er in overleg met het moderamen 
besloten om een zomerstop te houden.
In september hopen we de weekbrief weer elke week uit te 
brengen.
Op eerste Pinksterdag zal de laatste weekbrief verschijnen.
Voor de actie Broodnodig kunt u het papier in de omloop 
raadplegen of de website van de kerk.

Namens de redactie

Catechisanten opgelet: gezellig avondje bowlen!
Nu het catechisatieseizoen is afgelopen en we elkaar als 
jeugd / jongeren elkaar (naast de zondag) niet meer 
wekelijks zien wordt het tijd voor een leuke activiteit. We 
willen met jullie gezellig gaan bowlen en vervolgens eten 
we een frietje met wat lekkers, tof toch?!

Dit alles gaat plaatsvinden op dinsdag 25 juni vanaf 18.00 
uur en om 20.00 uur is het weer afge-lopen. Er wordt in 
verschillende leeftijdsklasse gespeeld, dus zowel de jonge 
als de oude jeugd is harte welkom!



Het enige wat we vragen is een bijdrage van 5 euro, de rest
betalen wij! Laat je even weten of je komt? Tot dan! 
Jeroen van Loo (jeroenvanloo89@hotmail.com) & Ds. 
J.W. van Bart (jwvanbart@solcon.nl) of via de catechisatie
app.

GZB-Pinkstercollecte: Bijbelcursussen voor 
geheime gelovigen
Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen 
samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en 
ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit 
realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de 
gaten gehouden en invallen door de politie komen 
regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen
tot geloof en is er veel belangstelling voor de 
Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio 
worden gegeven. In de folder die uitgedeeld is kun u hier 
ook over lezen
Tijdens de pinkstercollecte ( zondag 9 juni) wordt uw 
bijdrage gevraag voor deze Bijbelcursussen. Een cursus 
kost € 40 per deelnemer. Helpt u mee? Geef tijdens de 
pinkstercollecte of maak uw gift over naar NL91 INGB 
0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. 
‘pinkstercollecte’. Alvast heel hartelijk dank!

De eerste collecte op 9 juni is bestemd voor dit doel. U 
kunt evt de envelop die uitgedeeld is met uw bijdrage ook 
in de eerste collectezak doen Zie voor meer informatie 
over het werk van de GZB in Centraal-A.zië: 
www.gzb.nl/centraal-azie.
De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij 
u aan

Informatieavond Kerstevent
Beste mensen, U bent van harte uitgenodigd voor de 
informatieavond over het Kerstevent. Dit wandeltheater zal
op 13 en 14 december in Harderwijk plaatsvinden. De 
voorstelling is een theaterwandeling in de vorm van een 
drieluik, het brengt u vanaf de geboorte van Christus in 
Bethlehem, via het heden naar de toekomst. Op de 
informatieavond zullen we dit nader toelichten. Daarnaast 
wordt besproken wat het evenement betekent voor de 
omwonenden en welke rol u als geïnteresseerde kunt 
vervullen. Er zijn namelijk nog veel taken te verdelen, 
zoals: spelers, figuranten, grimeurs, bouwers, catering, 
promotie, enz. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen 
te stellen. Deze avond is op: Woensdag 19 juni om 19:45 
uur Plaats: Sefanja, Stationslaan 121 te Harderwijk. Wij 
hopen u allen te ontmoeten! De stichting Quality Events en
uw lokale werkgroep 

Medewerkers gezocht
Om het Kerstevent Wandeltheater tot een groot succes te 
maken zijn we op zoek naar vrijwilligers die, op de 
voorgrond of achtergrond, mee willen werken aan een 
onvergetelijke belevenis. Wij zijn op zoek naar: 
Toneelspelers en figuranten, mensen die handig zijn en 
graag de handen uit de mouwen steken, bouwers en 
mensen die verstand hebben van elektra, stewards, EHBO-
ers, chauffeurs, dierenverzorgers, grimeurs, 
kostuumnaaiers, groepsbegeleiders, gidsen, technici, 
verkeersregelaars, horeca medewerkers en nog veel meer. 
Heb je interesse? Met jouw inbreng wordt het Kerstevent 
gegarandeerd een groot succes! Neem tijdens de 
informatieavond contact op met iemand van de organisatie,
meld je aan via de website kerstevent.info of bel even met 

Wil/kun je meehelpen met de Tentweek 2019? 
Ook dit jaar staat de grote witte tent alweer voor de 14e 
keer op het Kerkplein in Harderwijk voor de jaarlijkse 
evangelisatieweek van de Hervormde Gemeente, de 
Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde 
Kerk Vrijgemaakt in de laatste vakantieweek van de 
basisscholen. Dit jaar met het thema:‘Hou vast”.

Wil je in de week van 26 t/m 30 augustus 2019 tijd vrij 
maken om mee te helpen?

We zoeken vooral vrijwilligers voor:
- de KinderBijbelklub op dinsdag 27 en donderdag 29 
augustus tussen 9.30 en 12.00
- de Vossenjacht op woensdagmiddag 28 augustus tussen 
13.30 en 15.30
- het pannenkoekenrestaurant op donderdag 29 augustus 
tussen 15 en 19 uur.
Daarnaast zoeken we baksters voor de high-tea op 
dinsdagmiddag en gastvrouwen/mannen bij alle overige 
activiteiten (hierbij is soms maar een beperkt aantal 
vrijwilligers nodig. Heb je voorkeur, geef je dan snel op). 
Ook dit jaar is de gebedstent/nazorgruimte weer 
aanwezig, waarvoor we mensen zoeken om tijdens de 
activiteiten te bidden voor de activiteiten in de tent en de 
mensen die aanwezig zijn.

Mijn vraag. . . zou je bij (één of meerdere van) deze 
activiteiten willen helpen?

Welke dagen kun je, en als je voor de KBK gaat, wil je dan
onder- of bovenbouw?

Ik hoor graag van je.

Alvast bedankt, namens de tentweekcommissie.

Colofon

Voorgangers 9 juni 2019 (CGK De Zaaier)
11:00 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk (weerklank)
19.00 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
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