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

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur)
Vicaris J. Admiraal, Rouveen

Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 

Thema: 'Meer dan genoeg.'

Middagdienst (17.00 uur)
 Ds. E.K. Foppen, 's-Gravenhage

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte:  Ezra 5-6 

Het gaat vanmorgen over ''Haggaï en Zacharia en de 
voltooing 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 ten behoeve van diverse doelen.

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk. 

3. Energiekosten.

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Zieken

Huwelijksjubileum

 

Actie Broodnodig

Volgende week kunt u een blik fruit meenemen. Alvast 
hartelijk bedankt.

 Agenda

11 februari 15.45 uur Basiscatechese

18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen

19.30 uur Catechisatie 15+

20.30 uur Belijdenisgroep

12 februari 19.45 uur Bijbelkring (vragen bij de
ingang op tafel)

13 februari 09.30 uur Ochtendkring

Actie Kerkbalans 2020

De Actie Kerkbalans voor dit jaar was iets anders van 
opzet. De wijk Grote Kerk heeft er voor gekozen de 
envelop met het verzoek op maandag 20 januari, net zoals 
voorgaande jaren, persoonlijk te bezorgen en een week 
later weer op te halen. 

De wijken Bethelkerk en Regenboog hebben de leden de 
gelegenheid gegeven om zondag na de dienst hun envelop 
zelf mee te nemen. Aan het einde van de dag bleek dat alle 
enveloppen meegenomen waren, sommige leden hadden 
zelfs de resterende enveloppen uit hun buurt meegenomen 
om te bezorgen. Dank voor uw betrokkenheid! Er is dit 
jaar geen inlever- en telavond geweest, omdat de 
toezeggingen dermate wisselend binnen komen dat het 
geen zin had dit te doen.

Bij de start zijn er 1.774 formulieren uitgereikt, waarvan er
op dit moment (donderdagavond 6 februari) 1.012 door het
kerkelijk bureau zijn verwerkt voor een totaalbedrag van 
€ 312.000. Dat houdt in dat nog 762 leden niet gereageerd 
hebben op ons verzoek of er nog niet aan toe gekomen 
zijn. Om onze begroting voor 2020 sluitend te krijgen 
wordt er gerekend op een totaal toegezegd bedrag van
€ 375.700.

Inleveren van de toezegging kan ten alle tijden, waarbij 
onze voorkeur uitgaat naar digitaal toezeggen via de 
Scipio-app. Dit scheelt ons op het Kerkelijk Bureau best 
wat werk en u hoeft voor Actie Kerkbalans de deur niet uit.
Een veel gehoorde opmerking is “wat is dat makkelijk, 
zeg!”. Dit blijkt ook wel uit het feit dat inmiddels 239 
leden van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.



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 (of mail naar 
jeroenvanloo89@hotmail.com). Tot de 21ste op de zolder 
van ‘de Wheme’!

(PS: neem je mobiel mee)

Voorjaarsconcert in de Grote Kerk

De mannen van het Harderwijks Mannenkoor staan weer 
op de bühne met een spektaculair voorjaarsconcert. Leden 
van het Harderwijks Strijkorkest begeleiden hen en geeft 
het concert zijn volle glorie. Zo waar een feest om te 
beluisteren.

Het voorjaarsconcert vindt plaats op vrijdag 6 maart 2020 
in de Grote Kerk van Harderwijk. De kerk is open vanaf 
19.30 uur; het concert begint om 20.00 uur. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: 
Primera, Luttekepoortstraat 8, Harderwijk; 
Primera Drielanden, Triasplein 80, Harderwijk; ReadShop 
Stadsdennen, P.C. Hooftplein 12, Harderwijk alsmede bij 
de koorleden en voor aanvang in de Grote Kerk.

EMERGE-on-tour met burgemeester Harm-Jan 
van Schaik

Op donderdag 13 februari is de eerste EMERGE-avond 
van 2020. EMERGE staat voor interkerkelijke inspiratie-
avonden voor jong volwassenen (20-40 jaar) die een 
verschil willen maken in Harderwijk en omgeving.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik zal spreken over het 
thema: De rol van de kerk in de stad. Let op! EMERGE is 
on-tour. 
De avond start om 19.30 uur en zal deze keer 
georganiseerd worden in de Open Hof van de 
Baptistengemeente, Jacob Catslaan 3.

Hardloper gezocht

Vanuit café de Liefde lopen we elke woensdagavond om 
20:00 5km hard met asielzoekers.
Het is goed om er eens uit te zijn. De asielzoekers zijn 
enthousiast. We vertrekken vanaf de receptie bij het azc.

1 persoon begeleid de snelle groep en 1 de langzame.

Nu is de groep gegroeid tot 17 man en zoeken we 1 extra 
loper die de leiding neemt want we kunnen wel eens niet. 
Aanstaande woensdag is dit ook het geval.

Is er iemand die mij woensdag wil versterken?
Asielzoekers weten niet allemaal de weg. Vandaar.

Teun van Garderen tel. 06 42656924

Met vriendelijke groet,

Namens Grand café de Liefde
Teun van Garderen

Colofon

Voorgangers 16 februari 2020
09:30 uur - Ds.  J.C. Schuurman, Capelle  aan de Ijssel
(weerklank)
17:00 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
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