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

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur)
Ds. J. het Lam, Harderwijk

Schriftlezing: Johannes 16: 5-7, 16, 29-33 

Thema: 'Overwinning na strijd.' 

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

Schriftlezing: Mattheus 28: 16-20, Johannes 14: 1-27 

Thema: 'Heidelberger Catechismus zondag 18.'

Kinderbijbelvertelling

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: Genesis 14

Het gaat vanmorgen over 'Abraham bevrijdt Lot'.

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

Collecten

1. Fruitbakken en bloemen.

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk.

3. Eigen zendingswerkers.

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 

 Actie Broodnodig

Volgende week kunt u crackers meenemen. Alvast 
hartelijk bedankt.

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 23 mei a.s. aan bij Annemieke ten Hove: 
ijshove@planet.nl.

We hopen er met elkaar een mooie en gezellige middag 
van te maken. Alleen als het regent, gaat het niet door. 

Namens de commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie

Spreuk van de week 

'Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten. Ík zal u niet vergeten.'
Jesaja 49:15

Colofon

Voorgangers  19 mei 2019
09.30 uur – Ds. P. van Duijvenboden, Apeldoorn
17.00 uur – Ds. J. het Lam, Harderwijk (weerklank)
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