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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:  Lukas 22: 39-46 

Thema: 'Uw wil geschiedde'

Middagdienst (17.00 uur)
 Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
Schriftlezing: 1 Petrus 1 

Thema: 'Een brief voor nu'

Rondom de gemeente

Weekbrief via E-mail

Wilt u de weekbrief ontvangen via de e-mail? Dan kunt u 
uw e-mailadres doorgeven aan 
weekbriefgrotekerk@hotmail.com

Bericht

Door de aanvullende maatregelen van de regering rondom 
het coronavirus heeft het moderamen van de kerkenraad 
besloten dat de reguliere kerkdiensten tot 6 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. 6 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!

Extra maatregelen i.v.m. coronavirus

Het Kerkelijk Bureau is alleen bereikbaar voor 
uitzonderlijke gevallen. Aangezien er geen of minder 
kerkdiensten zijn in deze periode is er de komende periode
geen verkoop van collectemunten. Als u wilt kunt u deze 
wel via de website bestellen.

De bedoeling is om op de eerste zondag als er weer 
reguliere kerkdiensten kunnen worden gehouden een extra 
gezamenlijke (diaconie en kerk) collecte te houden bij de 
uitgang, verder kunt u ook een extra gift overmaken op de 
volgende bankrekening: NL27 RABO 0373 7210 72 t.n.v. 
CvK o.v.v. “collectes periode geen kerkdiensten”. Hiermee
hopen we als colleges een deel van de gemiste collecten te 
kunnen compenseren. Mochten de maatregelen onverhoopt
zich over een veel grotere periode gaan uitstrekken dan zal
het College van Kerkrentmeesters (CvK) op een andere 
wijze op u een beroep gaan doen. Indien er andere 
maatregelen van kracht worden die invloed hebben op 
voorgaande, dan zullen wij u daarover uiteraard 
informeren.

We hopen en bidden dat er spoedig vooruitzicht op 
verbetering van de ontstane situatie mag ontstaan

Actie broodnodig t.b.v. voedselbank

De wekelijkse inzameling van producten in de kerken voor
de voedselbank (actie broodnodig) komen door de 
tijdelijke sluiting van de kerken, op dit moment 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. Ook 
kunt u de artikelen, vermeld in het ‘broodnodig’ rooster 
voor uzelf blijven inzamelen en op een later moment, 
wanneer de kerken weer open gaan, inleveren.

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.



Internationale dienst - vrijwilligers gezocht

Voor de internationale dienst op zondag 29 maart zijn we 
nog dringend op zoek naar kinderwerkers en iemand die 
wil helpen de zaal in te richten (tafels klaarzetten). Tevens 
zijn we op zoek naar bakkers die iets lekkers willen 
maken, bakken óf kopen voor de ontmoeting na de dienst. 

Bent u/ben jij in de mogelijkheid om een middagje te 
helpen? Dan zouden we graag van uw en jouw tijd gebruik
willen maken!
Opgeven kan via saapkefoppen@hotmail.com

Colofon

Voorgangers 29 maart 2020
09:30 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
17:00 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk  
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