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

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. J.C. Schuurman, Capelle aan de IJssel

Schriftlezing: Joh. 4: 1 t/m 30 en Joh. 7: 37 t/m 39

Thema: 'Bronwater dat wordt tot een waterbron'

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

Schriftlezing: Genesis 17: 1 t/m 14 en Hand. 15: 1 t/m 22

Thema: 'zondag 27 Heidelbergse Catechismus'

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar

Bijbelgedeelte: Ezra 7 – 10

Het gaat vanmorgen over 'Ezra vraagt trouw aan Gods 
geboden'

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

Collecten
1. Diaconie: financiële ondersteuning personen

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Instandhouding eredienst

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
17 februari 18.30 uur Moderamenvergadering

20.00 uur GGG

18 februari 15.45 uur Basiscatechese
18.30 uur Catechisatie 12-14 jarigen
19.30 uur Catechisatie 15+
20.30 uur Belijdenisgroep

20 februari 19.00 -19.30 uur Gebedssamenkomst

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

Gebedssamenkomst
Donderdagavond is er weer gelegenheid om samen te 
komen voor gebed. Naast het gebed voor de (ernstig) 
zieken, rouwdragende families, huwelijksjubilea en 
verjaardagen van onze gehandicapten willen we ook voor 
de volgende onderwerpen bidden. 
 
Ouderen
We bidden voor de ouderen dat ze Gods nabijheid ervaren 
wanneer hun krachten en gezondheid achteruit gaan. Dat 
mantelzorgers elke dag weer bemoedigd en gesterkt worden
in hun zorgverlening. Voor een goede zorg in de zieken-, 
verzorgings- en verpleeghuizen, voor het personeel wat 
daar werkzaam is. Het Hospice Jasmijn (en andere 
hospices), dat hun verpleging en stervensbegeleiding 
gezegend worden. Dat ouderen in de levensavond in geloof 
en overgave zien op hun Heiland Jezus Christus. 
We danken voor het werk onder de ouderen in de gemeente.



Vervolgde kerk in Eritrea (Afrika)
De overheid treedt hard op tegen christenen. Honderden 
van hen zitten al jarenlang gevangen, bijvoorbeeld vanwege
het bezit van christelijke lectuur. Anderen voeren 
dwangarbeid uit of worden vermoord. Het geweld tegen 
christenen is het afgelopen jaar nog toegenomen.
Christenen die in een overwegend islamitisch gebied 
wonen, hebben het zwaar. Huwelijken en begrafenissen 
moeten er volgens islamitische rituelen uitgevoerd worden.
Moslimbekeerlingen worden vaak mishandeld of verstoten 
door hun familie en omgeving. We bidden voor onze 
broeders en zusters dat ze staande blijven in vervolging en 
gevangenschap en we bidden voor het land. Zullen we ook 
nu weer onder andere deze onderwerpen bij onze God 
brengen. “Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan
doen is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. 
Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het
oogsten van de resultaten van gebed”. (Corrie ten Boom) 

Voor de kinderen – bij de middagdienst
Je bent vast weleens vies geworden toen je buiten met 
modder, zand en water speelde. Dan heb je water nodig! 
Want water maakt je handen of gezicht (of wat er verder 
nog vies is) weer schoon. Dopen gebeurt ook met water. En
dat is niet voor niets. De doop is een teken van wat God 
doet. Zoals water ons wast, reinigt het bloed van de Heere 
Jezus ons van al onze zonden. De doop laat zien dat het 
echt wáár is wat de Heere God belooft. De doop laat ons 
Gods grote liefde zien. God de Vader roept je bij je naam en
zegt: je bent van Mij! Hij belooft dat Hij als een Vader voor
je zorgen wil. God de Zoon belooft dat Hij al je zonden wil 
vergeven, omdat Hij de straf daarvoor aan het kruis 
gedragen heeft. God de Heilige Geest wil in je hart wonen 
om je te leren leven zoals God het wil. In de doop maakt 
God een vaste afspraak met jou, die altijd blijft bestaan. De 
Bijbel noemt die afspraak een verbond. 
Dat verbond vraagt om een antwoord van jou… De HEERE
wil zo graag dat je gelooft wat Hij heeft beloofd! Dat je 
erop vertrouwt dat het waar is wat Hij zegt. Dat je Hem

volgt, iedere dag van je leven. Daarvoor heb je een nieuw 
hart nodig. Dat betekent dat de Heilige Geest in je hart 
komt wonen, Die jou leert om God lief te hebben. Vraag 
God om zo’n nieuw hart. Hij wil het je geven! Dat beloofde
Hij toen je gedoopt werd.

Kerkelijk werker
In november 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters 
van de Algemene Kerkenraad goedkeuring ontvangen om 
voor de duur van maximaal 5 jaar een kerkelijk werker op 
basis van 0,5 Fte aan te stellen voor de wijkgemeente Grote
Kerk. De werkzaamheden van de kerkelijk werker zullen 
bestaan uit het bezoeken en het verzorgen van de pastorale 
zorg aan de ouderen vanaf 80 jaar. In de kerkenraad is het 
besluit genomen tot het opstellen van een advertentie. De 
advertentie is geplaatst op de website van de Grote Kerk en 
op de vacaturebank van de PKN. Deze advertentie is ook te
lezen in het tijdschrift “De Waarheidsvriend” van februari 
2020.

Oproep: heeft u al uw toezegging gedaan?
Het Kerkelijk Bureau heeft de afgelopen weken alle 
binnengekomen toezeggingen kerkbalans 2020 verwerkt 
van de drie hervormde wijkgemeenten van Harderwijk. Er 
zijn al 1.088 toezeggingen binnengekomen, waarvan 257 
digitaal. In totaal is er hiermee een bedrag van maar liefst € 
330.000 toegezegd. Dit is een prachtig bedrag, maar het 
betekent ook dat dit nog niet voldoende is om de begroting 
voor dit jaar rond te krijgen. Daarvoor is in totaal via Actie 
Kerkbalans €375.000 nodig. Er zijn nog veel leden die nog 
niet hebben gereageerd. Wellicht bent u er nog niet aan 
toegekomen? Bij deze willen wij oproepen om alsnog te 
bidden en na te denken over een bijdrage aan de 
Hervormde Gemeente Harderwijk. We vragen u het 
formulier in te vullen en in te leveren, op de post te doen of 
digitaal uw toezegging door te geven. Hartelijk dank voor 
uw gebed en uw gift! 
 

Colofon

Voorgangers zondag 23 februari 2020

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

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