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

Rondom de eredienst

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

Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 1-17 

Thema: 'Een uitnodiging' 

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn
Schriftlezing: Openbaring 8

Thema: 'Een half uur stilte in de hemel: God luistert!' 

Kinderbijbelvertelling

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: Kolossenzen 3:18-4:6 

Het gaat vanmorgen over 'Christen zijn in een niet-
christelijke wereld.'

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

Collecten

1. Financiële ondersteuning personen. 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk.

3. Pastoraat.

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Zieken

In hospice Jasmijn

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 pannenkoekenmix meenemen. 
Alvast hartelijk bedankt.

Agenda

10 september 19.30 uur  Regionale ambtsdragers-
   vergadering Gereformeerde Bond

11 september 19.30 uur   Bezinningsmoment Heilig 
 Avondmaal

12 september 19.45 uur   Kerkenraad

13 september 19.30 uur   Housewarming Grote Kerk

Diaconiecollecten op 15 september

De eerste diaconiecollecte op 15 september is bestemd 
voor “Projecten waar gemeenteleden bij betrokken zijn”.
Regelmatig gaan mensen uit onze gemeente naar plaatsen 
en projecten waar hulp hard nodig is.
De diaconie wil deze mensen graag bemoedigen door een 
kleine financiële bijdrage die zij, ten gunste van het 
betreffende project, ter plekke kunnen besteden.

De avondmaalscollecte zal zijn voor de stichting HOE.
Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke 
gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen
van hun Bijbelse roeping op het gebied van 
gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit 
vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.
Mogen wij voor beide collecten op uw steun rekenen?

Opening winterwerk

Hebt u zich al aangemeld? Het kan ook vandaag nog! 
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen: bij de ingang
aan de consistoriezijde liggen reserve exemplaren. 

Van harte welkom op de zaterdag én de zondag!



 Belijdenisgroep

Hebt u of jij al nagedacht over belijdenis doen? Ook 
daarvoor geldt dat de Heere Jezus ons zelf uitnodigt om dit
te doen. Wie zegt u dat Ik ben? vraagt Hij aan Zijn 
discipelen, maar ook aan u of jou. Misschien denkt u wel: 
“Ja, maar ik ben al wat ouder. Dan kan dat toch niet 
meer?”. Maar leeftijd speelt geen enkele rol. De Heere 
roept u! Of u ziet op tegen de avonden. Bij voldoende 
belangstelling (en dat vind ik al heel snel hoor!) kunnen 
we ook een belijdenisgroep starten op een morgen of 
middag. Dus eigenlijk zijn er geen belemmeringen meer. 
Om u aan te melden. Bel of mail naar ds. Van Bart.

Housewarming

De evangelisatie commissie heeft bij alle buren van de 
Grote Kerk een uitnodiging gebracht voor een 
housewarming. Nu wij als gemeente de kerk weer in 
gebruik hebben leek het een mooie gelegenheid om de 
buren eens uit te nodigen en te laten zien wat wij in ons 
‘huis’ doen. 
Vrijdag 13 september om 19.30 uur zetten we de deuren 
open. Bidt u en jij mee om mooie ontmoetingen en 
gesprekken?

Zendingsavond

Meestal is zending ver weg, deze keer willen wij het dicht 
bij huis houden, een omgeving waar je niet vaak bij stil 
staat. Op D.V dinsdag 8 oktober willen wij weer onze 
jaarlijkse zendingsavond houden om 19.30 uur. Deze keer 
in de Bethelkerk.
Gerard en Janneke de Wit zullen dan in ons midden zijn 
om te vertellen over hun zendingswerk in Schwerin 
( Noord Oost Duitsland.)
Binnenkort hoort u hier nog meer over.

Als u voor deze avond belangstelling heeft, kunt u alvast 
deze avond vrijhouden. Iedereen van harte welkom.

De Zendingscommissie

  Zending verbindt

Veel is anders, maar we zijn één in ons geloof

“Dat Malawi mij zoveel zou brengen, had ik in de verste 
verte niet durven dromen...” Een groep enthousiaste 5 
vwo-leerlingen van het Ichthus College in Veenendaal 
ging mei 2019 op expeditie naar Malawi.

Een van de deelnemers: “Op zondagmiddag waren we te 
gast in de kerk van Katawa. Bij binnenkomst was er al een 
koor aan het zingen ondersteund door een keyboard. Wij 
als gasten zaten voorin. Het was echt een typisch 
Afrikaanse kerkdienst. Aan het begin van de dienst werden
één voor één verschillende soorten koren naar voren 
geroepen. Ze zongen gave liederen waarop de hele 
gemeente stond te dansen. Ook ik werd uitgenodigd en kon
het niet laten om samen met de mensen daar te swingen op
de muziek. We gingen op in de liederen, heel erg gaaf. 
Ook wij werden naar voren geroepen. Het was mooi om de
gemeente het lied ‘May you have’ toe te zingen, een 
prachtig bemoedigend lied voor de arme mensen die in 
Katawa wonen. Wat heb ik genoten van deze dienst! Ook 
al doen we dat wereldwijd op verschillende manieren, toch
brengen we allemaal eer toe aan één en dezelfde God.”

Lijkt het je ook een mooie ervaring om met de GZB op 
reis te gaan? Kijk op gzbexperience.nl of neem contact op 
met de GZB, tel.              , experience@gzb.nl.

Colofon

Voorgangers 15 september 2019 
09:30 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk (weerklank)
(Viering Heilig Avondmaal)
17:00 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
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