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Zondag 2 februari 2020   Weekbrief jaargang 8, nummer 5 

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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 

Ds. J.A. Brussaard, Barneveld 

Schriftlezing: Johannes 5:1-18 

Thema: ‘Een teken van hoop’ 

Middagdienst (17.00 uur) 
Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld 

Schriftlezing: Jesaja 6:1-7, Judas vers 4-6 

Thema: ‘Art. 12 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis’ 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: Ezra 3-4 

Het gaat vanmorgen over ‘Verzet tegen de herbouw van 

de tempel’.  

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

Collecten 

1. Diaconie – project 1027 

2. Gemeenteopbouw en evangelisatie 

3. Pastoraat 

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang? 

Zieken 

Br. D. Mouw, Guido Gezellelaan 221 (3842 XK) verblijft 

in Randmeer, Westeinde 14-22. 

Br. J. Foppen, Mandemakerstraat 101 (3841 VD) is 

opgenomen in het St. Jansdal. 

Zr. A. Kramer-van Asselt, Westeinde 14-106 (3844 DG) en 

zr. M.A. Beutick-van den Wijngaard, Kruithuis 39 (3844 

DM) zijn ernstig ziek thuis. 

Zr. Jannie Petersen, Van Edenstraat 7 (3842 AL) is 

thuisgekomen vanuit het St. Jansdal. 

Br. G. Foppen, Werfstraat 9 (3841 VJ) verblijft in hospice 
Jasmijn. 

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 

4 februari 15.45 uur Basiscatechese 

  18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen 

  19.30 uur Catechisatie 15+ 

  20.30 uur Belijdenisgroep 

5 februari 14.30 uur Inloopmiddag 

6 februari 19.00 uur Gebedssamenkomst 

   

Harderwijk City Game 

Goedemorgen jongelui! Het wordt hoog tijd voor de 

volgende avond die we met elkaar gaan beleven! Dit keer is 

het een leuke activiteit voor de echte fanatiekelingen onder 

ons, namelijk de ‘City Game’. Houd jij van actie, snelheid 

en spanning en heb je zin om met andere jongeren een 

gezellige avond te beleven, meld je dan aan! Op vrijdag 21 

februari ben je vanaf 19.00 uur weer welkom op de zolder. 

Rond de klok van 21.00 uur eindigt het spel en weten wij 

wie de winnaars zijn van de heuse Harderwijk City Game. 

Wil je laten weten of je er bij kan zijn, of heb je verder nog 

vragen? App dan met Jeroen op 06-31195405 (of mail naar 

jeroenvanloo89@hotmail.com). Tot de 21ste op de zolder 

van ‘de Wheme’! (PS. neem je mobiel mee😉) 

 

Van de zendingscommissie 
Dit jaar is de zendingsbazaar op dinsdag 10 maart in de 

Wheme. De opbrengst van deze bazaar gaat naar het 

zendingswerk in Indonesië waar onze gemeente deelgenoot 

van is. Op de website kunt u meer lezen over het echtpaar 

Van Veelen, ook zijn er op de website filmpjes te zien van 

dit echtpaar. 

Er zijn nog loten verkrijgbaar voor de verloting van tien 

mooie prijzen. Heeft u belangstelling dan kunt u mailen 

naar zending.herv.hwijk@gmail.com. 

 

De IZB collecte voor het Dabarwerk van afgelopen zondag, 

heeft het mooie bedrag opgebracht van 1329,80. Hartelijk 

dank voor uw bijdrage. 

 

Vanuit de gemeente is er vraag naar meer informatie over 

onze eigen zendingswerkers. Vooral ouderen zijn 

afhankelijk van nieuwsbrieven. In de kerken zijn nu 

Rondom de gemeente 
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nieuwsbrieven van onze eigen zendingswerkers neergelegd 

op een vaste plek. Als u op bezoek gaat bij de ouderen van 

onze gemeente, kunt u hiervan een exemplaar meenemen. 

 

Als u iets met de zendingscommissie wilt delen wat met de 

zending te maken heeft, dan horen wij dat graag van u. U 

kunt contact opnemen via zending.herv.hwijk@gmail.com. 

 

Van het College van Kerkrentmeesters 

Dinsdagavond 21 januari kwam het College van 

Kerkrentmeesters voor de eerste keer in het nieuwe jaar bij 

elkaar. Enkele van de besproken zaken lichten wij nu voor 

u en jou toe. 

 

Personen: 

In de Regenboog zal Jan Kramer de komende periode gaan 

beginnen als kerkelijk werker. We wensen hem succes en 

Gods zegen over zijn werk toe. De drie wijkgemeenten 

zullen dankzij een nieuw opgericht Pastoraatfonds nieuwe 

kerkelijke werkers kunnen gaan werven en aannemen. Het 

College denkt verder ook na over de continuïteit en 

invulling van de medewerkers en vrijwilligers van de 

Hervormde Gemeente Harderwijk. 

 

Geld: 

De Hervormde Gemeente Harderwijk en de Protestantse 

Gemeente Harderwijk financieren beide het kerkgebouw 

van de Regenboog, dat eigendom is van de Protestantse 

Stichting Kerkgebouw Drielanden (PSKD). De leningen 

zijn destijds renteloos, zonder aflossingsverplichting en 

zonder hypothecaire zekerheid afgesloten. Ultimo 2019 is 

deze risicovolle situatie tot tevredenheid van alle betrokken 

partijen gecorrigeerd. 

 

Organisatie: 

We zijn blij en dankbaar dat het College weer voltallig is. 

Henri Heldoorn is zondag 19 januari in de Bethelkerk als 

ouderling-kerkrentmeester bevestigd en Dick van der 

Stouw hoopt binnenkort ook als ouderling-kerkrentmeester 

in de Regenboogkerk bevestigd te worden. Alle 

aandachtsgebieden zijn daarmee belegd en er wordt nu 

nagedacht over de onderlinge taakverdeling. 

 

 

 

Gebedssamenkomst 

Aanstaande donderdagavond zijn er de volgende twee 

thema’s in ons gebed: 

 

1.        Arjen en Ester den Admirant. 

We danken voor hun verlof in Nederland en voor 

de ontmoetingen die er mochten zijn. Verder 

bidden we voor een goede terugreis van het gezin 

naar Kazan, voor hervatting van het werk, voor de 

bestaande maar ook de nieuw op te zetten teams in 

andere steden in Rusland om de jongeren met het 

evangelie te kunnen bereiken. 

 

2.        Kinderen en jongeren van de gemeente. 

We bidden voor ouders/verzorgers in de opvoeding 

van hun kinderen, maar ook voor de taak die wij 

hierin als gemeente(lid) hebben, voor gezegende 

Kinder-Bijbel-Vertellingen tijdens de dienst, om de 

leiding van de Heilige Geest en dat jongeren zich 

thuis voelen en gehoord weten in onze gemeente. 

Gebed om de Heilige Geest, in het bijzonder voor 

ds. Van Bart in de preken en catechisaties, om 

jongeren met het evangelie aan te spreken in hun 

taal en denkwereld. 

 

Doet u ook weer mee om de genoemde onderwerpen in uw 

gebed op te dragen. “Gebed heeft grote kracht! De duivel 

glimlacht als wij plannen maken. Hij lacht als hij ons druk 

bezig ziet. Maar hij beeft als wij bidden.” (Corrie ten 

Boom) 

  

Stadsgebed 

We komen maandagavond om 19.30 uur samen bij de 

evangelische Sefanja-gemeente aan de Stationslaan. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Colofon 

Voorgangers zondag 9 februari 2020 

09.30 uur – Vicaris J. Admiraal, Rouveen 

17.00 uur – Ds. E.K. Foppen, ‘s-Gravenhage 
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