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Zondag 15 september 2019   Weekbrief jaargang 7, nummer 25 

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: 1 Korinthe 1:18-31 

Thema: ‘Klein is groot’ 

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

Schriftlezing: 1 Korinthe 1:25-31, Openbaring 19:1-9 

Thema: ‘Roemen in de Heere!’ 

Kinderbijbelvertelling 

Er is vanochtend geen kinderbijbelvertelling. 

Collecten 

1. Hulp Oost-Europa 

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 waspoeder meenemen. Alvast 

hartelijk bedankt. 

 

Kinderen in de kerk 

Vandaag is er geen Kinderbijbelvertelling, de kinderen 

blijven erbij deze dienst. Voor de eerste tafel zal er een 

moment met hen zijn bij de avondmaalstafel. We doen dit 

omdat het belangrijk is hen te betrekken bij dit sacrament. 

 

Filmen tijdens de viering 

Tijdens de diensten wordt er gefilmd. Wanneer u bij de 

viering van het Heilig Avondmaal niet herkenbaar in beeld 

wilt komen, dan moet u met uw gezicht richting de  

preekstoel gaan zitten. Er zal dan alleen van achteruit de 

kerk (op de rug) gefilmd worden. 

 

Agenda 

17 september  19.30 uur  Commissie Opening  

   Winterwerk 

19 september 19.00 uur Gebedssamenkomst 

19 september  19.30 uur  Algemene Kerkenraad (in de  

  Regenboog) 

21 september   Opening winterwerk! 

 

Huwelijksjubilea 
Het echtpaar Visch-de Groot,                                                     

hoopt maandag 16 september 60 jaar getrouwd te zijn. Op 

20 september hopen Willem en Gerda Mol,                                                                       

40 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd en een fijne 

dag toegewenst! 

 

Gebedssamenkomsten 

Aanstaande donderdagavond 19 september willen we weer 

een begin maken met de gebedssamenkomsten in De 

Wheme. Van 19.00 – 19.30 uur komen we samen voor een 

korte Bijbellezing en gebed.  

Waar bidden we zoal voor? 

-  Zieke gemeenteleden, huwelijksjubilea en geboorten. 

-  Rouw dragende families. 

-  Wijkgemeente, wijkpredikant en kerkenraad, ook andere 

wijken en kerken in Harderwijk. 

-  Kerkdiensten en andere activiteiten in de gemeente. 

-  Jeugd, jongeren en de scholen. 

- Onze stad, burgermeester, wethouders en gemeenteraad. 

Rondom de gemeente 



- En nog veel meer zaken die aan de orde komen.  

U en jij worden van harte uitgenodigd mee te doen. 

Wanneer er zaken en/of personen en/of omstandigheden 

zijn om voor te bidden, dan kunt u dat doorgeven. U kunt 

mailen naar                        . De data voor dit jaar zijn 19 

september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november,  

14 november en 28 november. 

 

Overlijden mevrouw De Bie-Woudenberg 

‘Mijn moeder, mevrouw De Bie-Woudenberg, heeft heel 

lang de diensten in de Grote Kerk bezocht. Eerst samen 

met mijn vader, later alleen. Sinds ruim vier jaar woonde ze 

in Papendrecht, dichter bij haar dochter in verband met 

afnemende gezondheid. Afgelopen dinsdag 10 september is 

ze overleden en gisteren is ze begraven in Harderwijk.’ 

Erna Beindorff-de Bie 

 

Israëlzondag 6 oktober 2019 

In de PKN brengt men éénmaal per jaar expliciet Israël 

onder de aandacht. De datum staat in relatie met de periode 

waarop Israël haar hoge feesten viert. Rosj Hasjana (Joods 

nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag). 

In principe worden wij elke zondag aan Israël herinnerd, 

wanneer de gemeente in de naam van Jezus bijeenkomt. De 

geschiedenis van de christelijke kerk laat zien, dat deze 

herinnering zwaar aangevochten blijft. Wij willen de 

herinnering omzetten in een daad. 

De collecte op zondag 6 oktober 2019 is bestemd voor de 

Holocaustoverlevenden. Nog altijd hebben meer dan 

honderdduizend overlevenden in Israël te maken met de 

trauma’s van de kampen, vervolging en vernietiging. 

Op zondag 29 september a.s. wordt voor de aanvang van de 

morgendiensten een folder uitgereikt. Zo wordt u 

geïnformeerd over de collectebestemming. 

Laat door de opbrengst van de collecte uw betrokkenheid 

zien! 

 

Relatieavond: Heerlijk.Helder.Huwelijk 

Heerlijk. Helder. Huwelijk. Is je relatie sprankelend, 

bruisend, of doodgeslagen? Hoe dan ook, verras jezelf en je 

partner door vrijdag 4 oktober samen de relatie-avond met 

Cocky Drost (relatiecoach) mee te maken. Ontdek een 

nieuwe verfrissing van je relatie. Met herkenbare 

voorbeelden en inspirerende ideeën. En nodig gerust je 

vrienden of buren uit. Hartelijk welkom (ook zonder je 

partner). We starten om 19.45 uur. Aanmelding vooraf is 

prettig, maar niet verplicht. In De Regenboog,  

Biezenplein 1, Harderwijk.  

 

 

Gezocht: fietsen voor een gezin uit het AZC 

Voor een gezin uit het AZC zijn wij op zoek naar 5 fietsen. 

Het betreft een fiets voor een volwassen vrouw en fietsen 

voor kinderen in de leeftijd van 12, 9, 6 en 4 jaar. 

Namens interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling: 

Florentine Mukasine. 

 

Minne Veldman start 19 september de 

najaarsorgelserie in de Grote Kerk Harderwijk 
Hij is net 39 en zit al 25 jaar in het vak. De veelgevraagde 

Urker organist Minne Veldman raakte vroeg in de ban van 

het instrument. ‘Na mijn havo-examen kregen we een 

boekje waarin alle leerlingen iets over elkaar hadden 

geschreven. Bij mij stond er: orgel, orgel, orgel...’. 

Hij geeft zo’n vijftig soloconcerten per jaar, heeft tien cd’s 

op zijn naam staan, is dirigent van vijf koren, componeert 

muziek, heeft een YouTube-kanaal, geeft les, is de 

drijvende kracht achter het Orgelfeest en de YouTube-

Orgeldag. En om zijn 25-jarig jubileum als (kerk)organist 

te vieren, gaat Minne Veldman op tournee en doet hij ook 

Zuid-Afrika en Parijs aan. ‘Het is druk’, grijnst hij in zijn 

werkruimte, waar een wand geheel in beslag wordt 

genomen door een op maat gemaakt orgel. 

In Harderwijk zal er een gevarieerd programma ten gehore 

worden gebracht. Werken van Feike Asma, J.S. Bach, 

Richter, Lemmens, Guilmant en Vierne, afgesloten met 

koraalimprovisatie van de organist zelf. 

Een avond om niet zo maar voorbij te laten gaan. 

Aansluitend zullen er weer orgelconcerten zijn met 

respectievelijk 26 september Willem Harold Boog (40 jaar 

concertorganist ), 3 oktober Gert van Hoef, 10 oktober 

Evert van de Veen, 17 oktober Andre van Vliet, 24 oktober 

in de herfstvakantie Everhard Zwart (40 jaar 

concertorganist). 

De programma’s kunt u vinden op de website van het orgel  

www.harderwijk-orgel.nl.  

Colofon 

Voorgangers zondag 22 september 2019 

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

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