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Zondag 8 december 2019    Weekbrief jaargang 7, nummer 37
Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare zegen

Rondom de eredienst

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

Schriftlezing: Jona 2

Thema: 'Gered.'

Middagdienst (17.00 uur)
Dankzegging Heilig Avondmaal 
 Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
Schriftlezing: Jona 3:1- 4:4 en 4:11 

Thema: 'Leven na de redding.'

Kinderbijbelvertelling.

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: Micha 4: 1-8

Het gaat vanmorgen over 'De HEER is koning op de Sion' 

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. Energiekosten.

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Zieken

In hospice Jasmijn

Actie Broodnodig

Volgende week kunt u een pannenkoekenmix meenemen. 
Alvast hartelijk bedankt.

Agenda

9 december 20.00 uur Belijdenisgroep

10 december 14.30 uur Ouderenmiddag in de Wheme

11 december 19.45 uur Bijbelkring

12 december 19.45 uur Kerkenraadsvergadering

Collecte Heilig Avondmaal 

Stichting Chris en Voorkom!: hart voor kinderen en jongeren

Een hart voor het welzijn van kinderen en jongeren, vanuit de 
liefde van God. Dat is wat het werk van Stichting Chris en 
Voorkom! al jarenlang kenmerkt.

Chris biedt aandacht, liefde en advies aan kinderen en tieners 
door middel van de anonieme chat, Chris Connect (e-mail) en 
de telefoon. De meest voorkomende gespreksonderwerpen zijn 
psychische problemen en kindermishandeling/misbruik. Chris 
stimuleert, adviseert en ondersteunt ouders, opvoeders, scholen 
en kerkelijke gemeenschappen met betrekking tot de zorg voor 
en opvoeding van kinderen en tieners. Daarnaast geeft Chris 
ook voorlichtings- en preventielessen aan kinderen en tieners 
rondom thema’s die te maken hebben met weerbaarheid, 
ontwikkeling en een gezonde leefstijl.

Ook Voorkom! wil kinderen en jongeren helpen om zo gezond 
mogelijk te leven. In het bijzonder op het terrein van 
gewoontevorming en risicovol gedrag. Daaronder valt ook het 
experimenteren met middelen als alcohol, drugs en tabak. 
Voorkom! ziet deze middelen als iets dat met het gezonde leven
in tegenspraak is. Voorkom! wil kinderen en jongeren weerbaar 
maken en hen uitdagen om te kiezen voor een gezond leven. 
Het geeft hen de tools in handen om daarvoor de juiste keuzes 
te maken.

Als diaconie bevelen we de collecte van harte bij u aan en 
wensen u allen een gezegende avondmaalsviering.

Van het College van Kerkrentmeesters

Het werkgebied van de kerkrentmeesters komt aan de orde in de
kerkorde in ordinantie 11 en kan worden ingedeeld in vier 
beleidsvelden namelijk: mensen, gebouwen, geld en organisatie.
Als College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente
Harderwijk staan wij voor een goed beheer van deze 
beleidsterreinen. Onder goed beheer verstaan wij met overleg 
en toekomstgericht te werk gaan. In samenhang met de 
algemene kerkenraad willen wij beleid maken en uitvoeren. 
Bewust en bekwaam willen we toewerken naar een situatie die 
voor de Hervormde Gemeente Harderwijk wat betreft middelen 
en mensen op de middellange termijn houdbaar is. Daarbij 
komen vele vragen op ons af, zoals: Hoe zien we onze 
kerkelijke situatie? Welke mensen en middelen zijn nodig, nu 
en in de toekomst? Hoe gaan we verder? Daarbij gaat het niet 
om menselijke maakbaarheid, maar tegelijkertijd is er niets mis 
met beredeneerd overleg over wat komen gaat. Jezus zelf geeft 



ons daarvoor het goede voorbeeld in Lucas 14:28. Om de 
Hervormde Gemeente meer te betrekken bij de werkzaamheden 
zal het CvK regelmatig verslag doen van haar werkzaamheden 
in het kerkblad op de beleidsterreinen mensen, gebouwen, geld 
en organisatie.
We zijn als College van Kerkrentmeesters God heel dankbaar, 
dat de onderbezetting van begin dit jaar bijna geheel hebben 
ingelopen. Wel vinden we het jammer dat het college, ondanks 
herhaalde oproepen, nog steeds een mannenbolwerk zijn omdat 
er geen vrouwen aangedragen werden. We hopen dat dit in de 
toekomst zal veranderen.

Mensen 
Als Kerkrentmeesters denken we na over hoe we goed 
rentmeester kunnen zijn over de kerk en de wijken eromheen. Er
wordt bijvoorbeeld veel nagedacht over renovatie en 
duurzaamheid. Als kerkbezoeker kan je hieraan bijdragen! Voor
zover uw en jouw gezondheid het toelaat zou je op de fiets naar 
de kerk kunnen gaan. Dat is goed voor het milieu, scheelt 
benzine en is ook goed voor de conditie! Bovendien is er dan 
minder drukte in de wijk en dat is positief voor de wijk!

Gebouwen
We hebben besloten om zonnepanelen op de Bethelkerk te 
plaatsen, waarmee we niet alleen besparen op de 
energierekening maar ook goed voor de natuur bezig zijn. Er is 
een groep vrijwilligers gevormd, waarmee we dit plan in de 
kerstvakantie hopen uit te voeren. Het doel is om alle 
elektriciteit van de Bethelkerk zelf geheel duurzaam op te 
wekken.

Geld
Elk jaar komt het weer terug: de Actie Kerkbalans, waarmee we 
geld inzamelen om de evangelieverkondiging (en alles 
daaromheen) in Hervormd Harderwijk voortgang te laten 
vinden. Dit jaar zal dit iets anders gaan dan voorgaande jaren, 
waarin de wijkgemeenten ook meer een eigen invulling aan 
Actie Kerkbalans kunnen geven. Hierover leest u elders meer.

Organisatie Ook de Hervormde Kerk heeft ermee te maken: de 
nieuwe AVG ofwel privacy-wetgeving. Daarom zijn hier twee 
vergaderingen over geweest. Er is al veel geregeld (de wijk 
Regenboog is al het een en ander aan het invoeren) maar de 
komende tijd moet er nog veel gedaan worden door de 
verschillende wijkgemeentes. Daarover hoort u later meer.

Herhaalde oproep: 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.

Ook willen we dit jaar weer gaan flyeren in de stad op de 
koopzondag voor kerst, DV 22 december. We willen op deze 
manier mensen die winkelen in de stad uitnodigen voor de 
kerstdiensten. We beginnen om 14.00 uur vanuit de Wheme en 
eindigen hier om 15.30 uur. Ook hiervoor willen wij u/jou 
vragen om te helpen de uitnodigingen te verspreiden.
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, tel.      
van de commissie Gemeenteopbouw en Evangelisatie (of via e-
mail: mreedijk@caiway.nl )

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, 
persoonlijke verzorgingsproducten en huishoudelijke producten.

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 coördinatoren het samenstellen van de Kerstpakketten. · 
Margreeth Oudshoorn: margreethoudshoorn@gmail.com 

Sjoukje Luiting: sjoukje.luiting@gmail.com 

Colofon

Voorgangers 15 december 2019 
09:30 uur - Ds. C.P. Both, Harderwijk
17:00 uur - Ds. A.J. Post, t Harde (weerklank)
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