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Zondag 27 oktober 2019    Weekbrief jaargang 7, nummer 31
Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare zegen

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur)
Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
Schriftlezing: Filippenzen 1: 19-26, Openbaring 3: 7-13 

Thema: 'HC 22 De dood en de toekomst'

Kinderbijbelvertelling

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: 1 Samuël 9-10  

Het gaat vanmorgen over 'Saul gezalfd tot koning'

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

Collecten

1. NBG. 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk.

3. Instandhouding Eredienst.

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 tandpasta soep meenemen. Alvast 
hartelijk bedankt.

 Agenda

29 oktober 10.00 uur Opening van de Bazar

18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen

19.30 uur Catechisatie 15+

20.30 uur Belijdenisgroep

21.30 uur Afronding Bazar

30 oktober 19.45 uur Bijbelkring (Johannes 7)

Baza Grote Kerk

Nog 2 dagen, dan is het zover! D.V. dinsdag 29 oktober 
is de gezellige bazar in de Wheme. De opbrengst is voor 
het onderhoud van onze prachtige Grote Kerk.
Mooie prijzen, heerlijke oliebollen en zoute haring. 
Opening om 10.00 uur 's morgens door ds. Van Bart. 
Om 16.00 uur draait het Kinderrad en vanaf 19.30 uur het
Rad van Avontuur met fantastische prijzen.
Om ca. 21.45 uur worden de trekkingen van de grote 
verloting en de raadspellen verricht, daarna zal ds. Van 
Bart de dag afsluiten.
De Bazarcommissie heet u en jullie van harte welkom op 
deze gezellige dag in de Wheme!

Bijbelzondag 2019 

Thema is dit jaar: Ik wens jou...

Bijbels voor Syrië bijvoorbeeld. Syrië, een land dat al jaren
verscheurd wordt door oorlog.

Christenen hebben het er nog steeds heel zwaar. Velen zijn
alles kwijt, zelfs hun bijbel. Terwijl de Bijbel een lichtpunt
kan zijn in de duisternis. De vraag naar bijbels is er groot. 
Daar wil het Nederlands Bijbelgenootschap met uw hulp 
graag iets aan doen.

Formuliertjes om mee te doen, zijn uitgereikt of liggen in 
de hal/omloop van de kerk.

Hervormingsdag

31 oktober 1517 is de markeringsdag van de Reformatie. 
Die dag sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur
van de slotkapel te Wittenberg. Voor iedereen was nu 
duidelijk welke misstanden er in de kerk waren én wat er 
van een christen werd verwacht in dit leven. Op 18 april 
1521 staat Maarten Luther terecht op de rijksdag te 
Worms. Al zijn boeken staan hier ter discussie. Is hij 
bereid om dit te herroepen of wil hij als Johannes Hus 
eindigen op de brandstapel. Dat is de dreiging die in de 
lucht hangt. Maarten houdt een betoog dat hij als volgt 
beëindigd.



“Alleen getuigenissen van de Heilige Schrift of 
overtuigende bewijzen kunnen mij in het ongelijk stellen. 
Want ik geloof noch de paus, noch de concilies alleen, 
omdat het zonneklaar is dat zij zich herhaaldelijk hebben 
vergist en zichzelf hebben tegengesproken. Ik kan alleen 
overwonnen worden door de Heilige Schriften die ik heb 
aangehaald. En aangezien mijn geweten gevangen is in 
Gods Woord, kan ik en wil ik niets herroepen, omdat het 
bezwaarlijk, onheilzaam en gevaarlijk is om tegen het 
geweten in te hande-len. De concilies kunnen dwalen en 
hebben gedwaald, dat is zonneklaar en ik zal het
bewijzen. God moge mij te hulp komen.
Amen. Hier ben ik."

Website

Op de website van de Wijkgemeente Grote Kerk zijn 
verschillende onderwerpen beschikbaar.

En wel als volgt:

· Lijst Broodnodig

· Data Ontmoeting - en Inloopmiddagen

· Wie, wat, waar, hoe, Internationale diensten

· Wijkgids 2019 - 2020

· Beleidsplan 2019 – 2022

Het is de bedoeling dat wij de website actueel gaan 
houden.
De mensen die geen computer met internet hebben, 
behoeven zich geen zorgen te maken.
Er is altijd een papieren versie beschikbaar.
Inmiddels liggen op de tafels, in de omloop van de kerk, 
een papieren versie van Broodnodig en de Wijkgids.
Mocht u nog vragen/suggesties hebben over de website, 
laat het ons weten.

Vragen/suggesties kunt u meedelen aan de tijd. 
Scriba J. Wallet. 

Open doors dag 2019

Thema: Hoop doet leven

Samen om de vervolgde kerk staan. Met elkaar bidden en 
zingen. Dat maakt van de Open Doors-dag een 
ontmoetingsdag vol hoop. Zaterdag 9 november bent u van
harte welkom in de Jaarbeurs in Utrecht om de Open 
Doors-dag mee te beleven. Het thema is ‘Hoop doet leven’
en christenen uit het Midden-Oosten staan centraal deze 
dag.
Reserveer u (gratis) tickets op opendoors.nl.

Handen vol 
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één 
hand vol klachten. Zal ik ze eens opnoemen? Laat maar 
eens horen zei de dokter.  

De eerste vinger zijn mijn verloren ouders. De tweede zijn 
mijn lichamelijke klachten. De derde vinger, dat ik zo 
weinig meer kan doen. De vierde, dat ik me soms zo 
eenzaam voel. De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel 
bekenden weggevallen zijn. Dat is inderdaad een hele hand
vol, zegt de dokter. 

Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig. Dat 
zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze. 
Graag, zegt de arts.  

De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. De
tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. De 
derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. De 
vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer 
ziekten en pijn. De vijfde vinger, dat ik voldoende geld 
heb om mijn rekeningen te betalen.  

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan
en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben 
gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn 
gebald. Ook twee handen die weten wat leven is.  

En weet u wat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik 
mijn handen vouw tot een gebed? Neen, zegt de dokter.  
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn 
hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. 
Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de 
moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de 
zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen. 
Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de 
zegeningen.  

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze 
houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht 
en zo is mijn leven ook minder zwaar.  

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene 
hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft 
verzonken in zijn eigen gedachten zitten. 

(Bron onbekend)

Colofon

Voorgangers 3 november 2019 
09:30 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
17:00 uur - Ds. J. het Lam, Harderwijk
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