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Wijkgemeente Grote Kerk 

 

 

Zondag 12 januari 2020   Weekbrief jaargang 8, nummer 2 

Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen 

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 

Ds. C.P. Both, Harderwijk 

Schriftlezing: Marcus 2:13-22 

Thema: ‘Nieuwe dingen’ 

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

Schriftlezing: Romeinen 10:9-17  

Thema: ‘H.C. zondag 25 De sacramenten’ 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: Mattheüs 3:13-17 

Het gaat vanmorgen over ‘Jezus laat zich dopen’. 

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

Collecten 

1. Diaconie – attenties langdurig zieken 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Instandhouding Eredienst 

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 shampoo meenemen. Alvast 

hartelijk bedankt. 

 

Agenda 

14 januari 18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen 

  19.30 uur Catechisatie 15+ 

  20.30 uur Belijdenisgroep 

15 januari 19.45 uur Bijbelkring 

16 januari 09.30 uur Ochtendkring 

  19.30 uur Algemene Kerkenraad 

 

Actie Kerkbalans 2020 

Zaterdag 18 januari is de landelijke aftrap van de campagne 

Actie Kerkbalans. Voor deze Actie trekken de drie 

hervormde wijkgemeenten van Harderwijk samen op. De 

uitvoering verschilt echter. De Grote Kerk organiseert Actie 

Kerkbalans net als voorgaande jaren: er zijn weer een groot 

aantal vrijwilligers bereid gevonden om vanaf maandag 19 

januari alle brieven thuis te bezorgen bij gemeenteleden en 

betrokkenen. Zij zullen later ook het toezeggingsformulier, 

dat bij de brief zit, op komen halen. De Bethelkerk en de 

Regenboogkerk pakken het dit jaar iets anders aan: na de 

eredienst van zondag 18 januari kan iedereen zijn of haar 

brief meenemen. En eventueel ook die van bijvoorbeeld de 

buren. Vervolgens kan men het toezeggingsformulier weer 

meenemen en in de hal van de kerk in een grote bus doen. 

Met de post verzenden is ook mogelijk. Gemeenteleden die 

buiten Harderwijk 

wonen ontvangen de 

brief per post.  

 

Scan de QR-code en 

bekijk een video over 

Actie Kerkbalans in 

onze drie 

wijkgemeenten! 

 

IZB collecte zondag 19 januari 

Vandaag heeft u een envelop met informatie gehad over de 

collecte die gehouden wordt op zondag 19 januari. Wij 

willen u vragen deze informatie te lezen. Tevens bevelen 

wij de collecte van harte aan. Het is fijn voor de jongeren 

Rondom de gemeente 



die hier aan meewerken te weten dat zij, naast het gebed, 

ook door uw bijdrage zich gesteund weten. 

U kunt uw bijdrage in de envelop doen, de eerste collecte is 

hiervoor bestemd. De zendingscommissie. 

 

Week van Gebed 
”Buitengewoon.” Dat is het thema van de Week van Gebed 

die wordt gehouden van D.V. 18 tot en met 25 februari. 

Wereldwijd bidden christenen in die week om eenheid en 

staan ze dagelijks stil bij een aspect van het jaarthema. 

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in 

Malta. ”Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de 

bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen 

we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het 

eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid 

opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment 

waarop het Evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de 

bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende 

gebedsweek worden wij daarin meegenomen”, legt 

Christien Crouwel van de Raad van Kerken uit. 

 

Elke avond een gebedsbijeenkomst 

Tijdens de Week van Gebed is er in Harderwijk elke avond 

een bijeenkomst in één van de plaatselijke kerken. Deze 

begint steeds om 19.30 uur. Als onderdeel van de avond 

wordt er meestal in kleine groepjes gebeden, mede aan de 

hand van concrete gebedspunten voor die dag. Het staat 

hierbij vrij hardop te bidden of in stilte mee te bidden. 

De bijeenkomsten vinden plaats in de Plantagekerk 

(maandag 20-01), Petrakerk (21-01), Catharinakerk (22-

01), Echo Centrum (23-01) en Grote Kerk/de Wheme (24-

01). Op zaterdag is er een afsluitende aanbiddingsavond in 

Het Visnet, die ook om 19.30 uur begint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24x7 gebed in de Open Hof 

Tijdens de Week van Gebed is de Open Hof (Jacob 

Catsstraat 3) de hele week, dag en nacht, geopend. Beneden 

is een gebedsruimte waarin 24 uur per dag kan worden 

gebeden, ook mede aan de hand van dagthema’s . 

Als Grote Kerk coördineren we van donderdag 23 januari 

15.00 uur tot en met 24 januari 03.00 uur het 24x7 gebed. 

Het is de bedoeling dat er tijdens deze uren behalve een 

gastheer/gastvrouw ieder uur minimaal één persoon 

aanwezig is om te bidden, maar twee of meer personen zou 

nog mooier zijn. 

Komt u/jij ook een of meer uren naar de Open Hof om te 

bidden? Van harte welkom! Laat Annemieke ten Hove 

weten wanneer u/jij beschikbaar bent, zodat we er met 

elkaar voor kunnen zorgen dat er elk uur mensen aanwezig 

zijn:                     of via                        . 

 

Puzzels en boeken gevraagd 

De jaarlijks zendingsbazaar is op dinsdag 10 maart in de 

Wheme. Wij zijn voor deze bazaar nog op zoek naar 

grotere puzzels (vanaf ongeveer 1000 stuks) en boeken. De 

puzzels dienen wel compleet te zijn. 

U kunt deze brengen bij fam. De Zwaan, Groentjesweg 8. 

Als u niet in de gelegenheid brengt om deze te brengen, dan 

kunt u ook bellen of mailen, het wordt dan bij u opgehaald. 

tel:               of                             .  

Colofon 

Voorgangers zondag 19 januari 2020 

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

17.00 uur – Dr. Goedvree, Hoevelaken 

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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