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Zondag 13 maart 2020   Weekbrief jaargang 8, nummer 11 

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: Jakobus 4 

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

Schriftlezing: 1 Korinthe 5, Hebreeën 10:4-12 

Thema: H.C. zondag 29 en 30a 

 

 

Bericht 

Door de aanvullende maatregelen van de regering rondom 

het coronavirus heeft het moderamen van de kerkenraad 

besloten dat de reguliere kerkdiensten tot 1 april a.s. NIET 

doorgaan. Gemeenteleden kunnen op de zondagen 

aangepaste diensten volgen om 09:30 uur en 17:00 uur via 

kerk tv (kanaal 701) en internet, zie daarvoor de volgende 

link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1691-Grote-Kerk-

Harderwijk   

  

Tot D.V. 1 april a.s. zullen al deze aangepaste diensten 

ingevuld worden door onze wijkpredikant ds. Van Bart. 

Alle overige activiteiten zullen tot nader order ook niet 

doorgaan. Voor crisispastoraat kunt u gewoon telefonisch 

contact opnemen met ds. Van Bart.  

  

Dit bericht zal via verschillende kanalen verspreid worden 

maar we roepen u ook op om dit nieuws zoveel mogelijk 

door te geven aan gemeenteleden uit uw naaste omgeving. 

De kerkenraad is van mening dat de aanwijzingen van 

deskundigen en overheid ter bestrijding van de gevolgen 

van dit virus in het belang van de gezondheid van eenieder 

moeten worden opgevolgd. Met dit ingrijpende besluit is 

gestalte gegeven aan deze verantwoordelijkheid. We bidden 

dat het Evangelie, dat nu op een andere wijze tot ons zal 

komen, ons eveneens tot zegen zal zijn!   

 

 

Omzien naar kwetsbare mensen 

Juist nu, in een periode waarin steeds nieuwe maatregelen 

rondom het coronavirus bekend worden gemaakt, is het 

belangrijk om te zien naar ongeruste kwetsbare mensen. 

Door ziekte kan bijvoorbeeld mantelzorg wegvallen. Naast 

een luisterend oor, kan het dus ook zijn dat deze mensen 

‘praktische’ ondersteuning nodig hebben. 

 

Voor dergelijke situaties kunnen gemeenteleden, maar ook 

ambtsdragers en pastoraal werkers een bericht sturen naar 

meldpuntdiaconie@gmail.com met hulpverzoeken. 

 

De Diaconie gaat dit verder oppakken en hulp bieden, daar 

waar het mogelijk is. 

 

Actie Broodnodig 

De wekelijkse inzameling van producten in de kerken voor 

de voedselbank (actie broodnodig) komen door de tijdelijke 

sluiting van de kerken, te vervallen. Laten we in 

verbondenheid met deze groep mensen onze gaven geven. 

 

In plaats van producten, vraagt de Diaconie u een 

financiële gift te doen voor deze actie. Dit kunt u eenmalig 

of met enige regelmaat doen door een gift op 

rekeningnummer NL70RABO0317763520 ten name van 

Diaconie Hervormde Gemeente Harderwijk onder 

vermelding van ‘Actie broodnodig’ te storten. Deze oproep 

geldt zolang de kerken gesloten blijven. 

 

Uw steun is van harte welkom. De voedselbank kan 

hiermee blijvend ondersteund worden. De mensen die aan 

moeten kloppen bij de voedselbank, zullen u zeer dankbaar 

zijn. 

 

Paaspakkettenactie 2020 

Naar aanleiding van het besluit om de kerkelijke 

activiteiten nagenoeg stil te leggen en de kerken gesloten 

blijven, zal voor dit jaar de Paaspakkettenactie worden 

aangepast. 

Dit alles komt voort uit de maatregelen die genomen zijn 

om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken.  

De inzamelmomenten van producten in de kerken komen te 

vervallen. De Diaconie zal mede met uw giften hiervoor 

producten bij de plaatselijke supermarkt inkopen. 

Rondom de gemeente 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1691-Grote-Kerk-Harderwijk
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Juist nu, in een periode waarin maatregelen elkaar snel 

opvolgen, geeft dit voor talloze kwetsbare mensen, grote 

onzekerheid en een gevoel van verlatenheid.  

Laten we in verbondenheid met deze groep mensen onze 

gaven geven. 

 

In plaats van producten, vraagt de Diaconie u dus een 

financiële gift te doen voor deze actie. 

Dit kan naar rekeningnummer NL70RABO0317763520 ten 

name van Diaconie Hervormde Gemeente Harderwijk 

onder vermelding van Paaspakkettenactie 2020.  

 

Uw steun is van harte welkom. De ontvangers van de 

pakketten zullen u zeer dankbaar zijn. 

 

Paasgroetenactie 2020 

In eerdere berichtgeving over de Paasgroetenactie 2020 

werd aangegeven dat onze gemeente hieraan deelneemt. 

Vanwege het besluit om de kerken gesloten te houden, 

wordt het zeer lastig om de kaarten uit te delen en weer in 

te nemen. De Diaconie heeft daarom besloten deze actie 

stop te zetten als gevolg van de maatregelen die rondom het 

Coronavirus zijn genomen. 

 

Opbrengst zendingsbazaar 

De zendingsbazaar heeft het mooie bruto bedrag van  

€ 6.729,- opgehaald. De zendingscommissie kan dankbaar 

terugzien op een gezegende dag. Iedereen die aan het 

slagen van deze dag heeft meegewerkt, hartelijk dank! 

 

Uitslag grote verloting: 

Prijs lotnummer 

1 0174 

2 0295 

3 0811 

4 1244 

5 1777 

6 0297 

7 1867 

8 1318 

9 0456 

10 1996 

 

Verslag vergadering van het College van 

Kerkrentmeesters - 3 maart 

We zijn onze vergadering begonnen met een inleiding, deze 

keer gedaan door Maarten van Panhuis. Het ging over de 

kracht van het gebed. Na deze mooie en toepasselijke 

inleiding hebben we de zegen gevraagd over onze 

vergadering en hebben we een verscheidenheid aan 

onderwerpen behandeld. 

 

AVG: 

Zo hebben we het plan gepresenteerd hoe we als kerk om 

willen gaan met AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming), met andere woorden hoe gaan we 

met de privacy van de gegevens van onze gemeenteleden 

om. Afgelopen jaar hebben we met een commissie hieraan 

gewerkt. Dit plan gaan we presenteren in de Algemene 

Kerkenraadsvergadering van 19 maart, en daarna is het doel 

het uit te gaan voeren. 

 

Missionaire activiteiten: 

Daarnaast hebben we gesproken over hoe we met de 

verschillende kerken in Harderwijk en boekhandel Sjemen 

gezamenlijk missionaire activiteiten kunnen ontplooien. 

 

Restauratie Grote Kerk: 

Verder hebben we ook nog gesproken over de restauratie 

van de Grote Kerk. Fase 1 is praktisch afgerond en in juni 

2020 begint de 2e fase van de restauratie. Hiervoor hoeft 

gelukkig de kerk niet tijdelijk gesloten te worden. 

Nagedacht is over de 3e fase, waarin het restant van de 

schilderingen en gewelven plaats zal vinden, maar ook o.a. 

over verwarmingssysteem omdat deze aan het einde van de 

technische levensduur is. Gelet op de onduidelijkheden in 

de energiemarkt zijn we in onderzoek wat de beste 

mogelijkheden zijn. 

Colofon 

Voorgangers zondag 22 maart 2020 

09.30 uur – Ds. J.W. van Bart 

17.00 uur – Ds. J.W. van Bart 

Redactie weekbrief Grote Kerk 

Christian van Goch, Joël den Ouden, Heidy Poppe  

E-mail: weekbriefgrotekerk@hotmail.com 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagochtend voor 09.00 uur. Wijkgemeente Grote Kerk 

Wijkpredikant: ds. J.W. van Bart (0341-701043) 

Voor meer informatie zie onze website: 

http://grotekerk.hervormdharderwijk.nl 

De vermelde data zijn gegeven onder de bede van 

‘zo de Heere wil en wij leven’. 
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