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Zondag 1 december 2019   Weekbrief jaargang 7, nummer 36 

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: Jona 1 

Thema: ‘Eerlijk worden voor God’ 

Middagdienst (17.00 uur) 
Ds. J. van der Meijden, Bergambacht 

Schriftlezing: Zefanja 1, Openbaring 20:12 

Thema: ‘Ons leven: een open boek voor God’ 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: Micha 2:6-13 

Het gaat vanmorgen over ‘Het volk van de HEER’. 

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

Collecten 

1. GZB 

2. Gemeenteopbouw en evangelisatie 

3. Pastoraat 

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 nootjes meenemen. Alvast hartelijk 

bedankt. 

 

Agenda 

2 december  20.00 uur GGG 

3 december 18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen 

  19.30 uur Catechisatie 15+ 

  20.30 uur Belijdenisgroep 

4 december 19.30 uur In gesprek komen 2 

6 december 19.30 uur Bezinningsuur Heilig  

Avondmaal 

 

Bezinningsuur Heilig Avondmaal 

Vrijdagavond 6 december is er om 19.30 uur het 

bezinningsuur met het oog op de viering van het Heilig 

Avondmaal op zondag 8 december. Een moment om even 

bewust ons te richten op de viering. Om elkaar te 

bemoedigen, te versterken en ook om samen te delen in het 

geloof. Iedereen is van harte welkom in de Wheme. 

 

GZB najaarscollecte zondag 1 december: een 

nieuw begin in Columbia 

Zending verbindt Nederland met Gods wereldwijde kerk. 

Samen met u willen we mensen over de hele wereld 

bereiken met het Evangelie. We willen werken aan 

gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien 

in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare 

groepen in de samenleving. Kijk voor meer info op gzb.nl. 

Geef tijdens de najaarscollecte voor het werk van de GZB 

of maak uw gift over naar NL14 INGB 0001 1523 22 t.n.v. 

Penn. Zendingscommissie Harderwijk o.v.v. 

‘najaarscollecte GZB’. De zendingscommissie beveelt deze 

collecte van harte bij u aan. Alvast heel hartelijk dank! 

 

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 met veel dingen.  

Rondom de gemeente 



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, persoonlijke verzorgingsproducten en 

huishoudelijke producten.  

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 en 

meer. 

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 Margreeth 

Oudshoorn via                                                       ,                   

of Sjoukje Luiting                    , 

 

Daarom Kerst - Bestel een gratis kerst-cd of 

adventsboekje voor kinderen 
Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of 

adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als 

voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was, 

kunnen particulieren gratis een kerst-cd bestellen. 

Daarnaast breidt de organisatie dit jaar uit met een 

adventsboekje, speciaal voor kinderen. Kerken of scholen 

die de cd’s en adventsboekjes in grote aantallen uitdelen, 

betalen een kleine vergoeding. De organisatie van ‘Daarom 

Kerst’ wil de mensen in Nederland op een toegankelijke 

wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait. 

 

Actie voor inwoners overstroomde gebieden in 

Afrika 
De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al zichtbaar in 

grote delen van Afrika. Soms is het te droog, maar nu zijn 

delen van landen in sub-Sahara Afrika ernstig getroffen 

door overstromingen. De overstromingen hebben al meer 

dan 900.000 mensen getroffen en 420.000 mensen hebben 

onmiddellijk noodhulp nodig. Kerk in Actie komt in actie 

voor mensen in Zuid-Soedan, Kameroen en Nigeria. 

Vanwege de aanhoudende zware regenval riep de regering 

van Zuid-Soedan de noodtoestand uit. 

Help mee en steun de slachtoffers. 

Onze Gemeente is jarenlang als deelgemeente betrokken 

geweest bij het zendingswerk in Zuid Soedan. Als diaconie 

willen we hulp bieden en vragen we uw gebed en financiële 

steun. 

De diaconiecollecte op 8 december zal hiervoor bestemd 

zijn. U kunt ook een bijdrage overmaken op NL 70 RABO 

0317 7635 20 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Harderwijk o.v.v. 

'Noodhulp Afrika'. Hartelijk dank! 

Colofon 

Voorgangers zondag 8 december 2019 

09.30 uur – Ds. J.W. van Bart, 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’. 

mailto:weekbriefgrotekerk@hotmail.com

