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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 16: 22 t/m 34

Thema: 'Geluk'

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

Schriftlezing: Rom. 6: 1 t/m 6 en 1 Kor. 12: 12 t/m 20

Thema: 'de Heilige Doop' (zondag 26 H.C.)

Kinderbijbelvertelling
Omdat het vanochtend een scholendienst is, blijven de 
kinderen bij ons in de kerk.

Collecten
1. Jeugdwerk

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Kerk 

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

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.

Huwelijksjubileum
 

Agenda
28 januari 15.45 uur Basiscatechese

18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen
19.30 uur Catechisatie 15+
20.30 uur Belijdenisgroep

29 januari 20.00 uur Commissie Gemeenteopbouw 
en evangelisatie

30 januari 20.00 uur Kerkenraadsvergadering (extra 
i.v.m. benoemingen)

Actie Broodnodig
Volgende week kunt u een pak fruitsap meenemen. 
Alvast hartelijk bedankt. 

Vrijdag 31 januari: Time4Kids
Alle kinderen zijn weer van harte welkom in De Open Hof 
aanstaande vrijdag. Wat is er te doen?
Voorstelling duo Henk en Martijn, zingen, spelen, bidden, 
knutselen en ... samen patat eten!
Inloop: 17.45 uur. Tijd: 18.00-19.30 uur
De organisatie is in handen van onze Hervormde Gemeente
en de Baptistengemeente. Welkom!

Ranglijst Christenvervolging 2020
Recent verscheen weer de Ranglijst Christenvervolging 
vanuit Open Doors. Bij het samenstellen van de Ranglijst 
Christenvervolging worden drie trends zichtbaar. In de 
eerste plaats ziet Open Doors dat de aanwezigheid van 
militante islam zwakke landen in de Afrikaanse sub-Sahara 
ontwricht. Daarnaast is er een toename te zien van 
islamitisch geweld in landen in Zuid- en Zuidoost-Azië. De
derde trend heeft alles te maken met de biometrische 
technologie en kunstmatige intelligentie.

Na het omverwerpen van het Libische regime van president
Gaddafi en het daaruit ontstane machtsvacuüm in het land 



vormt Libië (plaats 4) een doorvoerhaven van islamitische 
invloeden naar landen in de Afrikaanse sub-Sahara. In 
zwakke en ‘mislukte’ staten waar wetten niet of nauwelijks 
gehandhaafd kunnen worden, zijn christenen steeds vaker 
vogelvrij en is er geen enkele vorm van bescherming voor 
hen. De invloed van radicale islamitische ideologie 
verspreidt zich niet alleen over landen in de Afrikaanse sub-
Sahara, maar leidde ook tot wreedheden in landen in het 
zuiden van Azië. Het voornaamste voorbeeld daarvan is Sri 
Lanka (plaats 30) met de aanslagen op verschillende kerken
en hotels op Paaszondag. Meer dan 250 mensen kwamen 
om het leven en zeker 500 mensen raakten gewond.

Het gevaar van biometrische technologie
China is bijvoorbeeld druk bezig met de invoering van de 
Social Credit Score. Goed gedrag wordt beloond en 
verkeerd gedrag wordt bestraft. Met een hoge score krijg je 
bepaalde privileges, een lage score kan ervoor zorgen dat je
niet meer met het openbaar vervoer mag reizen of zelfs 
moeite hebt met het vinden van een woning. Dit systeem 
vormt ook een bedreiging voor christenen in China. Uit de 
provincie Shandong ontving Open Doors berichten dat het 
‘illegaal verspreiden van het christendom’ negatieve 
invloed heeft op de score. Met nieuwe wetgeving die 
gezichtsherkenning verplicht stelt voor de aankoop van een 
mobiele telefoon en internetgebruik dat wordt gekoppeld 
aan de Social Credit Score, wordt het voor christenen 
steeds moeilijker zich ongezien en ‘ondergronds’ te 
bewegen. 

Diaconie collecte van 2 februari
“Project 10 27”

De naam van het diaconale programma Project 10 27 van 
de GZB verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar Jezus oproept
om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. 
We leren van Hem om Zijn liefde niet alleen met de mond, 
maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus heeft
een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, 
dichtbij en ver weg.

Project 10 27 werkt wereldwijd via lokale kerken of 
kerkelijke organisaties. Dit zijn onze partners, waarmee de 
GZB soms al vele jaren contact mee heeft. Zij staan midden
in de samenleving. Dit geeft ons het vertrouwen dat we 
precies die mensen bereiken die onze steun nodig hebben.

“Christelijk onderwijs voor achtergestelde kinderen in 
Pakistan”

In Pakistan leven veel mensen in achterstandswijken rond 
de grote steden. In één zo’n wijk in Islamabad wonen 1.000
christelijke families, die door de overheid en de 
samenleving genegeerd en achtergesteld worden. Vanwege 
hun achtergestelde positie krijgen de kinderen in deze wijk 
geen onderwijs. Voor de kinderen van 3 tot 6 jaar is nu door
een lokale kerk een kleuterschool opgericht, waar ze 
christelijk onderwijs krijgen. Lange termijn doel van de 
school is om uit te groeien tot een volledige basisschool, dit
om tegemoet te komen aan het verlangen van de ouders. 
Momenteel bezoeken 60 kinderen de kleuterschool.

De diaconie collecte van 2 februari is voor dit doel 
bestemd. Mogen we op uw steun rekenen?

Even goed lezen voor u actie gaat ondernemen.
Drie mannen van onze wijkgemeente, te weten Jos van de 
Wakker, Wouter van de Brink en Kars Foppen zijn de 
kerkbanken als nieuw aan het maken.
Er is een probleem. Er staan te veel banken in de kerk voor
te weinig mensen. Zijn er misschien een paar mensen die
een ochtend mee kunnen helpen?
Dat is op maandag, dinsdag en donderdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur. Dat is incl. de koffiepauze.
Je kan je opgeven bij de koster Aart Petersen of je komt 
gewoon op bovenstaande morgens.
Wij hopen op een paar mensen.

 

Colofon

Voorgangers zondag 2 februari 2020

09.30 uur – Ds. J.A. Brussaard, Barneveld

17.00 uur – Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld 
(weerklank)
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