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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:Handelingen 28: 1-10   

Thema: 'Buitengewoon'

Middagdienst (17.00 uur)
 Ds. A. Goedvree, Hoevelaken
Schriftlezing: Lukas 4: 38-44 

Thema: 'Focussen op je prioriteiten…' 

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: Matteüs 4:12-22 

Het gaat vanmorgen over ''Jezus roept zijn eerste 
discipelen"  

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

Collecten
1. IZB.

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk. 

3. Onderhoud Kerkelijke Gebouwen.

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Zieken

In hospice Jasmijn

Huwelijksjubileum

 

 Actie Broodnodig

Volgende week kunt u tandpasta meenemen. Alvast 
hartelijk bedankt.

 Agenda

20 januari 20.00 uur    GGG

21 januari 15.45 uur    Basiscatechese

18.30 uur    Catechisatie 12-14 jarigen

19.30 uur    Catechisatie 15+

20.30 uur    Belijdenisgroep

Gebedssamenkomst

De Gebedssamenkomst van donderdagavond 23 januari 
gaat niet door.

Het is volgende week namelijk de Week van Gebed, 
waarbij wij op vrijdagavond de 24e het gebed in de Grote 
Kerk organiseren.

Iedereen van harte welkom.

Actie Kerkbalans

Gisteren was de landelijke start van Actie Kerkbalans: geef
voor je kerk! De drie wijkgemeenten van Hervormd 
Harderwijk vragen u en jou om bij te dragen aan de kosten 
die de kerk verwacht te maken dit jaar. 

De Hervormde Gemeente verwacht veel kosten te maken, 
waaronder kosten voor de kerkelijke gebouwen zoals de 
kerken en pastorieën. Deze moeten uiteraard worden 
verwarmd en worden voorzien van elektriciteit, water en 
gas. 



Verder moeten ze ook goed worden onderhouden, zodat ze 
ook in de toekomst nog kunnen worden gebruikt. Voor 
2020 zijn deze kosten voor kerkelijke gebouwen begroot 
op €164.850 (excl. afschrijvingen). 

Naast de kosten voor kerkelijke gebouwen zullen er ook 
kosten voor personeel worden gemaakt. Hierbij kunt u 
denken aan de predikanten en kerkelijk werkers, maar ook 
bijvoorbeeld aan de kosters. Om deze ook in de toekomst 
in hun levensonderhoud te kunnen voorzien zijn er 
financiële middelen nodig. 

Voor 2020 is dit begroot op €464.700. We hopen en bidden
dat u komende weken na wilt denken over het geven van 
een vrijwillige bijdrage voor Actie Kerkbalans.

In totaal is er voor de begroting van 2020 een bedrag van 
€740.000 nodig. 
Samen als drie wijkgemeenten kunnen we de 
noodzakelijke uitgaven voor evangelieverkondiging en 
pastoraat dragen. Geef voor je kerk!

Scan deze QR-code en bekijk een video over Actie 
Kerkbalans in onze drie wijkgemeenten!

Colofon

Voorgangers 26 januari 2020
09:30 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk (weerklank)
17:00 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
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