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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: Handelingen 2: 1-13 

Thema: ‘De wet in mijn hart’ 

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

Schriftlezing: Johannes 16: 5-15 

Thema: ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’ 

Kinderbijbelvertelling 

Er is vanochtend geen kinderbijbelvertelling. 

Collecten 

1. GZB – Bijbelcursussen voor geheime gelovigen 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Kerk 

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 rijst meenemen. Alvast hartelijk 

bedankt. 

 

 

Fietstocht 2e Pinksterdag 
Fijn dat een groot aantal gemeenteleden meegaat met de 

fietstocht morgen naar Staverden! We verzamelen om 

13.00 uur bij de Wheme en na de opening en koffie/thee 

vertrekken we hier vandaan met de fiets om 13.30 uur 

richting Staverden. 

We sluiten de middag ook weer in de Wheme af met een 

gezamenlijke maaltijd om 17.00 uur. 

De kosten voor deze middag bedragen slechts € 10,00 per 

persoon en voor gezinnen € 25,00. 

Alleen als het regent, gaat de fietstocht niet door!  

We hopen er met elkaar een gezellige middag van te 

maken. 

Als u nog meewilt, bent u van harte welkom! 

Graag tot ziens op maandag 10 juni a.s. 

De commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie 

 

Catechisanten opgelet: gezellig avondje bowlen! 

Nu het catechisatieseizoen is afgelopen en we elkaar als 

jeugd/jongeren (naast de zondag) niet meer wekelijks zien, 

wordt het tijd voor een leuke activiteit. We willen met jullie 

gezellig gaan bowlen. 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 afgelopen. 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 € 5,00, de rest 

betalen wij! Laat je even weten of je komt? Tot dan!  

Jeroen van Loo                                                & ds. J.W. 

van Bart                                 of via de catechisatie app. 

 

Week van gebed voor Centraal-Azië - GZB 

We geloven in de kracht van het gebed. Bid in de week van 

Pinksteren zeven dagen lang, iedere dag voor het 

zendingswerk in Centraal-Azië. 

- Zondag: bid om bescherming, eenheid en moed voor 

gelovigen in Centraal Azië. 

- Maandag: bid dat er een getuigenis uit mag gaan van 

de kleine christelijke gemeenten in Kyrgyzstan. 

- Dinsdag: bid voor de christelijke gemeenten in 

Kazachstan die mensen met een alcoholverslaving 

opvangen en hen helpen om een nieuw leven op te 

bouwen.  

Rondom de gemeente 



- Woensdag: bid dat jongeren in Oezbekistan God leren 

kennen en een plaats mogen vinden binnen de 

christelijke gemeenten. 

- Donderdag: bid voor christenen in het gesloten 

Turkmenistan die onder moeilijke omstandigheden 

toch hun geloof belijden. 

- Vrijdag: in Tadzjikistan worden veel meisjes en 

vrouwen misbruikt. Bid voor de klein groep christenen 

die hen opvangen en Gods liefde laten zien. 

- Zaterdag: bid voor bemoediging en wijsheid voor de 

zendingswerkers in Centraal-Azië. Omdat 

zendingswerk verboden is, kunnen we hier niet hun 

namen noemen. 

 

Nacht van Gebed in Harderwijk 

Bid 21 op 22 juni voor vervolgde christenen in de Open 

Hof, Jac. Catsstraat 3. 

Wereldwijd worden ruim 245 miljoen christenen vervolgd, 

omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer 

om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors 

jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in  

Nederland. Met opzet ’s nachts, omdat juist dan veel  

vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee! 

Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van 

Christus. Bid je mee voor je broers en zusters zoals  

Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en 

Mojtaba uit Iran?  

Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van 

21 op 22 juni in de Open Hof, Jac. Catsstraat 3 te  

Harderwijk. De Nacht begint om 22.00 uur en duurt tot 

6.00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de 

Nacht mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens de Nacht 

horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, de 

Filipijnen, Noord-Afrika en Nigeria en bidden we voor  

vervolgde christenen. 

Voor vragen contact Jaap Kroese, tel.nr.                     (na 

19.00 uur) of e-mail                                         . Meer  

informatie: www.opendoors.nl/nacht. 

 

 

Onder de indruk van Jezus - Samen in gesprek 

over de Bijbel.  

De persoon Jezus Christus wordt door velen bewonderd. 

Maar wie is Hij nu werkelijk? En wat betekent het om Hem 

te volgen? Daarover start in september een gesprekskring 

bij Stichting Echo in Harderwijk. 

 

Bijbelstudieboek 

Onlangs bracht Bijbelleraar Hans Alblas het boek ‘Christus 

alleen’ uit. De schrijver neemt de lezer mee op een 

inspirerende ontdekkingstocht door een aantal kernteksten 

uit de Kolossenzenbrief. Door de hoofdstukken heen legt 

Hans uit hoe Paulus wijst op de unieke en verheven positie 

van Christus. De schrijver weet de boodschap van de brief 

op eenvoudige wijze praktisch te vertalen naar het 

(geloofs)leven van alledag. 

 

Gespreksgroep 

Echo biedt de mogelijkheid om onder leiding van auteur 

Hans Alblas in gesprek te gaan over enkele hoofdstukken 

uit ‘Christus alleen’. Het doel van deze 

Bijbelstudiegespreksgroep is om elkaar te helpen de 

boodschap van de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Na 

een korte inleiding door Hans, gaan we met elkaar in 

gesprek over de verwerkingsvragen- en opdrachten aan het 

einde van elk hoofdstuk. Er is veel ruimte voor eigen 

inbreng, vragen en gebed. Het is de bedoeling dat iedereen 

mee kan doen, ongeacht opleidingsniveau of Bijbelkennis. 

 

Ochtend of avond 

Geïnteresseerden kunnen kiezen voor een gespreksgroep op 

de ochtend of in de avond. De groep komt in september tot 

en met november zes keer bij elkaar, in het Echocentrum 

(Melis Stokelaan 91a in Harderwijk). Deelname kost  

€ 90,00, bij aanmelding voor 12 augustus geldt een korting 

van €15,00. Meer informatie en aanmelden op  

www.stichtingecho.nl. 

Colofon 

Voorgangers zondag 16 juni 2019 

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

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