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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: Johannes 14: 15-31 

Thema: 'De Belofte van de Vader -5'

Middagdienst (17.00 uur)
 Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 6-14 

Thema: 'Laatste aanwijzingen'

Rondom de gemeente

Zieken

Agenda

27 mei     15.30-16.30 uur    Pastoraal uur vanuit de 
      Grote Kerk (Psalm 146)

Contact

Zijn er bij u zorgen of vragen, wilt u een gesprek? Neem 
dan gerust gerust contact met mij op. 
(jwvanbart@solcon.nl/ 0341-701043)

Bericht Kerkenraad 

Zoals u wellicht vernomen hebt staat de overheid het weer 
toe om vanaf D.V. 1 juni a.s. kerkdiensten te houden 
waarbij in de maand juni maximaal 30 personen welkom 
zijn en vanaf 1 juli a.s. maximaal 100 personen. De 
kerkenraad heeft besloten om in de maand juni de huidige 
invulling van de kerkdiensten te continueren. Slechts 
enkele diensten in juni worden iets anders ingevuld, mede 
om ons te kunnen voorbereiden op de periode na juni.

Met ingang van D.V. 1 juli a.s. willen we kerkdiensten 
houden waarbij maximaal 100 gemeenteleden aanwezig 
kunnen zijn. We willen u als gemeentelid de mogelijkheid 
geven om u hiervoor op te geven. Dat kan door middel van
een mail te sturen naar de scriba van de kerkenraad, via 
email adres scribagrotekerk@hervormdharderwijk.nl. U 
dient bij opgave het aantal individuen door te geven. Dus 
een gezin bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen geeft 
4 personen op. Vermeld dus uw naam, adres en het aantal 
personen! Na opgave ontvangt u een of meerdere 
reserveringsnummers. Voor de kerkdiensten in juli en 
augustus worden op basis van het reserveringsnummer 
gemeenteleden, die zich hebben opgegeven, per dienst 
uitgenodigd in verschillende groepen van maximaal 100 
personen.

Degenen die geen internet hebben kunnen zich op een later
moment telefonisch aanmelden. Meer informatie daarover 
verschijnt in de eerstvolgende kerkbode.

De kerkenraad zal conform de richtlijnen van de overheid 
en in navolging van het advies van de PKN een protocol 
opstellen over de exacte invulling van de kerkdiensten. U 
moet hierbij denken aan borgen van de 1,5 meter afstand, 
toekennen van zitplaatsen, looproutes enz. In lijn met het 
advies van de PKN wordt aan gemeenteleden van 70 jaar 
en ouder met een broze gezondheid geadviseerd om geen 
kerkdiensten te bezoeken. Over al deze zaken zal in een 
later stadium uitgebreid gecommuniceerd worden via de 
kerkbode, weekbrief en/of afkondigingen.

Inzamelingsactie voor de voedselbank week 22

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-
Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in 
financiële nood.

U kunt helpen door producten in te leveren. Voor 
aankomende week (van 25 t/m 30 mei) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:

- (volkoren) Macaroni 500 gram

- Mix voor macaroni

- Kleine pot groenten (350 gram)

Deze producten kunt u inleveren op de volgende 
inleverlocaties en tijden :     



Plantagekerk, Stationslaan 136 Woensdag 19:00-20:00

Grote Kerk, Kerkplein 2, Wheme Maandag 10:00-12:00  

De Zaaier, E den Herderstraat 22, 
Hoofdingang

Maandag 10:00-12:00 

De Bethelkerk, De Wittenhagen 28 Woensdag 19.00-20.00

Petra Kerk, Busken Huetlaan 2 Maandag  10:00-12:00 

RegenBoog, Biezenplein 1 Maandag en vrijdag 9:00-11:00

Hierden, Spar, Zuiderzeestraatweg 143 Openingstijden winkel

Het Visnet, Frankenskamp 149 Zaterdag 11:00-12:00

Wijkcentrum de Roef, Zuiderzeepad 1 Woensdag 10.00-12.00

Wijkcentrum De Kiekmure, 
Tesselschadelaan 1

Donderdag 10.00-12.00

Het inzamelen van de producten zal op een veilige en 
hygiënische manier in kratten worden gedaan, conform de 
richtlijnen van het RIVM.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten te 
brengen, dan is een gift voor de voedselbank ook altijd 
welkom op rekeningnummer: 

IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. Voedselbank 
Harderwijk.

Namens de voedselbank en de mensen die hiervan gebruik 
maken hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor meer informatie over deze inzamelingsactie kunt u 
contact opnemen met Annemieke ten Hove, coördinator 
stichting Present Harderwijk, telnr.                         of via 
info@presentharderwijk.nl

 

Colofon

Voorgangers 31 mei 2020
09:30 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
17:00 uur - Ds. J.W. van Bart, Harderwijk  
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