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Zondag 10 november 2019   Weekbrief jaargang 7, nummer 33 

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: Psalm 62 

Thema: ‘Zeker!’ 

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

Schriftlezing: Handelingen 4: 1-12 en Romeinen 3: 19-31 

Thema: ‘H.C. Zondag 23’ 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: 1 Samuël 13 

Het gaat vanmorgen over ‘Saul wordt ongehoorzaam’. 

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

Collecten 

1. Diaconie, Burkina Faso 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Nalezing Dankdagcollecte 

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 een pak koeken meenemen. Alvast 

hartelijk bedankt. 

 

Agenda 

12 november  8.30 uur  Catechisatie 12-14 jarigen 

19.30 uur Catechisatie 15+ 

20.30 uur  Belijdenisgroep 

13 november  14.30 uur  Inloopmiddag 

20.00 uur  Consistorie 

14 november  09.30 uur  Ochtendkring (Markus 3) 

19.00 uur  Gebedssamenkomst 

 

Hallo jongelui! 

Het wordt hoog tijd voor een gezellige chill-avond! Nu de 

zolder zo mooi is geworden, moeten we daar natuurlijk 

gebruik van maken. Op vrijdag 22 november ben jij vanaf 

19.00 tot 21.30 uur van harte welkom. Is het nou om te 

gamen (op de PlayStation), een potje 30-seconds, een 

bordspel te spelen of simpelweg gewoon een goed gesprek 

te voeren? Niks moet, alles mag! Kom jij gezellig langs? 

Neem gerust een +1 (of +2) mee. Wil je laten weten of je er 

bij kan zijn, of heb je verder nog vragen? App dan met 

Jeroen op                   (of mail naar                                                                      

                         ). Tot de 22ste op de zolder van ‘De 

Wheme’ (PS. Ik zorg voor de bitterballen). 

 

Gebedssamenkomst 
Naast de voorbede voor de (ernstig) zieken en het werk in 

onze gemeente staan de volgende twee onderwerpen 

centraal: 
 

Vluchtelingen 

De vluchtelingen die in het asielzoekerscentrum verblijven, 

verdreven van huis en haard en de meest vreselijke 

ervaringen onderweg hebben meegemaakt. Dat we hen 

praktische hulp bieden en Gods liefde in woord en daad  

Rondom de gemeente 



met hen delen. Voor de zondagse internationale 

kerkdiensten en de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. 

Voor de Engelstalige Alpha-cursus die in september gestart 

is en de mannenavonden. 
 

Voedselbank 

De mensen en gezinnen die in financiële nood verkeren en 

niet meer in voldoende mate in de eerste levensbehoeften 

kunnen voorzien. Dat er een oplossing voor hen wordt 

gevonden. Om zegen voor onze zondagse 

gaven/boodschappen voor de Voedselbank. Dat 

supermarkten hun overschotten doneren. Voor de vele 

vrijwilligers die dit werk doen. 

Doet u weer mee om deze onderwerpen in uw persoonlijk 

gebed op te dragen? 

 

Kerk TV 
In de kerkenraadsvergadering is het beleid besproken van 

de uitzending KerkTv en met name het uitzenden van de 

diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. 

De reden daarvoor is dat er veel gemeenteleden met 

KerkTv aangegeven hebben dat zij niet echt met de 

gemeente tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 

verbonden zijn. 

Er is in de kerkenraadsvergadering besloten dat wij de 

diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd gaan 

uitzenden. 

Uiteraard wordt de wet op de privacy in acht genomen. 

Dat betekent het volgende: 

- Bij het aanlopen en terugkeren van de tafel worden de 

opnames uitgezonden. 

- Van de gemeenteleden die deelnemen aan het Heilig 

Avondmaal zullen geen opnames van dichtbij worden 

uitgezonden. 

- Wel zal de predikant met de voorbereidingen en bij het 

breken van het brood en het aanreiken van de beker van 

dichtbij worden uitgezonden. 

Wenst u niet in beeld te komen dan kunt u aan het Heilig 

Avondmaal deelnemen met uw gezicht gericht naar het 

orgel. 

De bestaande privacy borden in de omloop van de kerk 

zullen worden aangepast. 

 

De KerkTv uitzending van het Heilig Avondmaal zal vanaf 

zondag 3 december 2019 plaats gaan vinden. 

 

Weerklank 

In de kerkenraadsvergadering van 17 oktober 2019 is 

besproken dat bij ‘Weerklank-diensten’ geen bundels 

Weerklank voor de gasten aanwezig zijn. Dat is uiteraard 

vervelend voor mensen die bij ons te gast zijn. 

In de omloop van de Grote Kerk liggen bij elke ingang 10 

bundels Weerklank voor de gasten. Het is niet de bedoeling 

dat gemeenteleden deze bundels Weerklank meenemen 

voor tijdens de dienst. Mocht u uw bundel een keer 

vergeten zijn, dan mag u deze uiteraard bij de ingang 

meenemen tijdens de dienst. 

Wij gaan ervan uit dat u na de dienst de bundel Weerklank 

weer terug legt. 

Namens de kerkenraad hartelijk dank 

 

Goede spullenmarkt 
Op zaterdag 23 november zet Christengemeente Sefanja 

haar deuren open. Er wordt dan een Goede Spullen Markt 

gehouden van 10:00 - 15:30 uur. 

We vinden het leuk om als Harderwijkers iets te doen voor 

Harderwijkers en met Harderwijkers. 

We ontvangen de bezoekers met gastvrijheid en hebben een 

gezellige hoek om wat te kunnen eten of drinken. Ook is er 

een hoekje voor de kinderen. 

Nu Sinterklaas en de Kerstdagen voor de deur staan, vindt 

u hier misschien een mooi, leuk cadeau voor een leuke 

prijs. 

Aangezien we vlakbij het centrum zitten, kunt u voor of na 

de zaterdag markt of tijdens het winkelen mooi even bij ons 

aan komen. 

De opbrengsten van de Goede Spullen Markt gaan naar de 

Harderwijkse Stichting Present (www.stichtingpresent.nl). 

Deze Stichting heeft als doel verschil uit te kunnen maken 

in iemands leven d.m.v. inzet van  vrijwilligers op allerlei 

gebied. Iedereen, jong & oud is van harte welkom!  

Locatie: Christengemeente Sefanja, Stationslaan 121 

Harderwijk. 

Colofon 

Voorgangers zondag 17 november 2019 

09.30 uur – Ds. H. Brandsen, Harderwijk (weerklank)  

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

Redactie weekbrief Grote Kerk 

Christian van Goch, Joël den Ouden, Heidy Poppe  

E-mail: weekbriefgrotekerk@hotmail.com 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagochtend voor 09.00 uur. Wijkgemeente Grote Kerk 

Wijkpredikant: ds. J.W. van Bart (0341-701043) 

Voor meer informatie zie onze website: 

http://grotekerk.hervormdharderwijk.nl 

De vermelde data zijn gegeven onder de bede van 

‘zo de Heere wil en wij leven’. 
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