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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: Johannes 11: 17 t/m 46

Thema: 'eeuwig leven'

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. C.P. Both, Harderwijk

Schriftlezing: 2 Samuel 7: 1 t/m 16

Thema: 'God bouwt een huis voor David'

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: 1 Samuel 16

Het gaat vanmorgen over 'David gezalfd tot koning'

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

Collecten
1. Diaconie: leerstoelfonds Gereformeerde Bond

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk

3. Instandhouding eredienst

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

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 pot pindakaas meenemen. 
Alvast hartelijk bedankt.

Agenda
26 november 18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen

19.30 uur Catechisatie 15+

20.30 uur Belijdenisgroep

27 november 19.30 uur Toerustingsavond
In gesprek komen

28 november 19.00 – 19.30u
Gebedssamenkomst

Bijbelkring
De Bijbelkring van 27 november wordt verplaatst naar 
woensdag 11 december.

Gebedssamenkomst
Onderstaande gebedsonderwerpen staan centraal:
Gehandicapten
Gemeenteleden met een verstandelijke en/of lichamelijke 
handicap/beperking. We bidden om nabijheid en 
bemoediging van de Heere in hun handicap. Ook dragen we
ouders/verzorgers, broers en zussen en verdere familie op, 
waarbij we de zorgverleners niet vergeten. Dat de 
gehandicapten zich opgenomen mogen weten in onze 
gemeente. Ook bidden we voor het werk van de Commissie
Gehandicaptenzorg, onder andere voor het organiseren van 
de contactmiddagen. 
Afghanistan
Dit land staat tweede op de Ranglijst Christenvervolging 
van Open Doors. Alle Afghaanse christenen zijn 
moslimbekeerlingen. Zij kunnen hun geloof niet openlijk 
belijden. Vaak is er maar één uitkomst als hun bekering 
bekend wordt: ze worden vermoord. Zowel radicale 
islamitische groeperingen als islamitische families hebben 
er alles voor over om de eer van de islam te redden. We 
dragen onze broeders en zusters daar op aan de Heere, en 
we bidden voor het land.



Toerustingsavonden: In gesprek komen
Je kent het vast wel: Je zou graag met je buurman, collega 
of klasgenoot over het geloof willen praten maar het lukt 
niet. Je staat als bezoekdame of als ouderling aan de deur 
maar je vindt geen ingang. En hoe reageer je als je bij 
iemand aan de deur staat met de kerstuitnodiging? 
Dominee Van Bart, predikant wijk Grote Kerk en 
voormalig evangelist bij de IZB, wil door middel van twee 
toerustingsavonden hier verder op in gaan. Hoe ga je het 
gesprek aan? Hoe vind je aanknopingspunten? 
We zullen deze avonden concreet handvatten bespreken om
het geloofsgesprek aan te gaan. Heb je interesse dan ben je 
op woensdag 27 november en woensdag 4 december van 
harte wel-kom in ‘De Wheme’ , Kerkplein 2. De avonden 
beginnen om 19:30 uur en eindigen rond 21:30 uur.
Opgeven kan via: evangelisatiecommissie@hotmail.com of
bij ouderling René Goosensen 

Kerstboodschappers gevraagd
Traditiegetrouw gaan we aan het einde van het jaar weer in 
samenwerking met de andere wijken en kerken mensen in 
onze stad persoonlijk uitnodigen voor de kerstvieringen.
Hiervoor hebben we uw/jouw hulp hard nodig. We doen 
een beroep op alle ‘kerstboodschappers’ van vorige jaren en
andere enthousiaste gemeenteleden om één avond mee te 
helpen met het verspreiden van de kerstuitnodiging.
Dit jaar vindt dit plaats DV maandag 16 december om 
18.30 uur vanuit de Wheme. We hopen hier om uiterlijk 
21.00 uur gezamenlijk af te sluiten. Doet u mee met dit 
stukje evangelisatiewerk tot opbouw van de gemeente en 
ter ere van het Kind van Bethlehem? U kunt zich 
aanmelden bij Marius en Wilma Reedijk of Annemieke ten 
Hove van de commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie

Kerstpakketten actie 2019
Het einde van het jaar betekent vaak een moment van 
terugkijken, bezinning, de behoefte aan contact en 
gezelligheid met onze naasten. Op zulke momenten heb je 

soms, vaker dan anders, oog voor mensen die het lastig 
hebben in veel dingen. De Diaconie biedt, wanneer zij in 
beeld komen, in veel gevallen al ondersteuning. Wat is het 
dan fijn om samen met u, speciaal voor hen, iets extra’s te 
mogen geven. Ook dit jaar worden er wederom 
kerstpakketten bezorgt bij personen en/of gezinnen die 
ondersteuning verdienen. Zij tonen zich altijd zeer 
dankbaar dat dit voor hen gedaan wordt. In het spoor en 
navolging van Jezus is het immers onze opdracht al het 
goede te delen. Voor het samenstellen van de 
Kerstpakketten zullen er twee inzamelmomenten van 
producten zijn, t.w. op D.V. zondag 8 en 15 december a.s. 
in de Grote Kerk, Bethelkerk en de Regenboog.
De samenstelling van de pakketten bestaat uit: 
Levensmiddelen: soep, rookworst, houdbaar broodbeleg 
(hagelslag, pindakaas, jam e.d.), frisdrank/limonade, 
houdbare melk, chocolademelk, suiker, koffie/thee, 
koffiemelk, blik/pot groenten + fruit, pasta’s + mix, rijst, 
olie, blikjes ragout, koek, koekjes, chocolade, 
pannenkoekenmix, beschuit, crackers, nootjes, chips
Persoonlijke verzorging: shampoo, douchegel, zeep, 
tandpasta, tandenborstel e.d.
Huishoudelijke artikelen: waspoeder, wasverzachter, 
afwasmiddel, kaarsen e.d. 

Natuurlijk zijn er meer artikelen denkbaar. Prima, als het 
maar aansluit op bovenstaande artikelen. Alle artikelen 
dienen in de originele nieuwe gesloten verpakking te zitten.
Let echter wel op de houdbaarheidsdatum. Is deze bijna, of 
reeds verlopen, dan kunnen we deze niet weggeven en 
moeten deze helaas worden weggedaan. Dit laatste geldt 
ook voor ingeleverde alcoholische dranken. Wilt u een 
financiële gift doen voor deze actie, dan kunt u dit 
overmaken op rekeningnummer NL70RABO0317763520 
onder vermelding van ‘gift Kerstpakketten’; Ook is er 
zondag 15 december een collecte voor deze bestemming.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de volgende 
gemeenteleden, zij coördineren het samenstellen:
Margreeth Oudshoorn en Sjoukje Luiting 

Colofon

Voorgangers zondag 1 december 2019

09.30 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk 
(voorbereiding Heilig Avondmaal) 

17.00 uur – Ds. J. van der Meijden, Rijssen (weerklank)
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