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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: Handelingen 2: 1 t/m 21

Thema: 'de Belofte van de Vader vervuld!'

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

Schriftlezing: Handelingen 2: 22 t/m 47

Thema: 'Wat 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

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.

Agenda

3 juni 15.30-16.30 uur 
Pastoraal uur vanuit de Grote Kerk

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)

Huwelijksjubileum

Op 25 mei was het 60 jaar geleden dat het echtpaar 
elkaar het ja-woord gaven. Wat een enorme zegen om zo 
samen het leven te mogen delen. U werd gezegend met 
kinderen en kleinkinderen. We feliciteren u van harte met 
dit bijzondere jubileum. Daarbij danken we de Heere voor 
Zijn zegen en zorg al de jaren door. We wensen u Zijn 
nabijheid toe voor de toekomst. Wat er komt weten we niet 
maar als Hij erbij is dan is het goed.

GZB-pinkstercollecte: Juist nu!

Ook tijdens de coronacrisis gaat de GZB door met het 
verspreiden van het Evangelie. In Albanië steunt de GZB 
gevangenispastoraat. Nu de gevangenissen zijn afgesloten, 
verspreiden gelovige gedetineerden zelf het Evangelie. In 
Noord-Rwanda werkt de familie Mager, ondanks een 
lockdown. Arme gemeenteleden verzamelen er voedsel en 
zeep. De kerk mag dit naar afgelegen dorpen brengen. 
“God opent ramen als deuren gesloten zijn”, vertelt 
Caroline Mager. De GZB werkt wereldwijd met kerken 
samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de 
GZB daarbij helpt. Juist nu! Zo steunt u het GZB-werk:
- Maak een gift over op NL14 INGB 0001 1523 22 
t.n.v. Penn Zendingscomm Ned Herv Gem

– Blijf bidden voor het zendingswerk.

Verslag vergadering van het College van 
Kerkrentmeesters afgelopen 19 mei

We zijn onze online vergadering begonnen met een 
inleiding, deze keer gedaan door Dick van der Stouw met 
een door zijn vrouw geschreven meditatie over hoe wij 
mensen elkaar kunnen vergeven dankzij Gods vergeving. 
Na deze inleiding en met elkaar gedeeld te hebben hoe het 
met ons gaat hebben we de zegen gevraagd over onze 
vergadering. We hebben een groot aantal onderwerpen kort 
besproken, waarvan we nu enkele toelichten.

AVG:
In de Algemene Kerkenraadsvergadering (AK) van 3 juni 
hopen we het plan te presenteren 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 hopen we na de AK uit te gaan voeren. 
Financiën Vanwege de coronacrisis ontvangen de drie 
hervormde wijkgemeenten momenteel minder inkomsten. 
Er kan namelijk niet op de gebruikelijke manier 
gecollecteerd worden. We zijn dankbaar voor de digitale 
collecten via de Scipio App en de collecten die 
overgemaakt worden tijdens de online kerkdiensten. Toch 
lopen de inkomsten achter op de begroting, ook omdat 
bijvoorbeeld de jaarlijkse Boeldag niet door kan gaan. Ook 
de Grote kerk kan niet verhuurd worden voor concerten. 
Daarom gaan we een bijgestelde begroting voor dit jaar 
opstellen. Verder hebben we deze vergadering de 
jaarrekeningen van 2019 van het College van 
Kerkrentmeesters en van de Protestantse Stichting 
Kerkgebouw Drielanden vastgesteld. Deze zullen naar de 
AK gaan voor goedkeuring.

Missionaire activiteiten:
Daarnaast hebben we gesproken over hoe we met de 
verschillende kerken in Harderwijk en boekhandel Sjemen 
gezamenlijk missionaire activiteiten kunnen ontplooien 
onder de noemer ‘Hart voor Harderwijk’. We zijn dankbaar 
voor deze initiatieven en bidden dat er mooie dingen mogen
gebeuren.

Restauratie Grote Kerk:
Verder hebben we ook nog gesproken over de restauratie 
van de Grote Kerk. Er is nagedacht over de 3e fase en in de 
aankomende AK zal er een presentatie hierover gegeven 
worden. Komende weken start fase 2 van de restauratie 
Grote Kerk, waarbij weer steiger worden opgebouwd. Dit 
gedeelte betreft vooral de omloop. Hoewel de kerk wellicht
minder toegankelijk zal zijn vormt het geen belemmering 
voor de erediensten.

Gezocht leden voor het College van 
Kerkrentmeesters

Naast de algemene kerkenraad, de diaconie en de 
wijkkerkenraden is er een College van Kerkrentmeesters. 
Dit is een zelfstandig in de kerkorde verankerd college met 
een eigen werkterrein, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Dat werkterrein wordt in de 
protestantse kerkorde de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden genoemd. In vermogensrechtelijke 
aangelegenheden vertegenwoordigd het College van 
Kerkrentmeesters de gemeente. Het werkgebied van de 
kerkrentmeesters wordt bepaald door de taken die genoemd
zijn in Ordinantie 11 van de kerkorde en is ingedeeld in 
vier beleidsvelden namelijk mensen, gebouwen, geld en 
organisatie. Kerkrentmeesters hebben de rol van werkgever 
in de gemeente en zijn betrokken bij het aangaan van 

vrijwilligersovereenkomsten. Daarnaast hebben de 
kerkrentmeesters de zorg voor de kerkelijke gebouwen en 
terreinen. Door de veranderende samenleving wordt er om 
proactief beleid gevraagd. Verder is er de belangrijke taak 
van geld- en fondsvorming en financieel beheer. Om de 
werkzaamheden in de kerk in goede banen te leiden is een 
goede interne organisatie van groot belang. Het College van
Kerkrentmeesters bestaat uit ouderlingen-kerkrentmeesters 
en kerkrentmeesters die geen ouderling zijn en dus geen 
deel uitmaken van een kerkenraad. De voorkeur voor het 
invullen van vacatures en expertises is door de inzet van 
ouderling-kerkrentmeesters, maar kan eventueel ook voor 
een deel gedaan worden door kerkrentmeesters of adviseurs
(zowel mannen als vrouwen). Kerkrentmeesters en 
adviseurs nemen ook deel aan de vergaderingen van het 
college. Verder is het wenselijk dat een adviseur lid is van 
onze Hervormde Gemeente Harderwijk. Momenteel zijn er 
binnen het College vacatures ontstaan voor de functie van 
secretaris en tweede penningmeester. Het is de bedoeling 
dat de tweede penningmeester na een ruime inwerkperiode 
de huidige penningmeester gaat vervangen. We zijn ervan 
overtuigd dat er binnen de gemeente leden zijn met 
ervaring in één van de genoemde expertises en die met hun 
gaven en talenten mede kunnen helpen aan de opbouw van 
onze gemeente. Indien u interesse heeft, of iemand weet die
voor een van functies geschikt zou zijn, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de scriba van uw wijkgemeente en
de betreffende naam door te geven:

 Bethelkerk: Johan Dirksen, 
(scribabethelkerkharderwijk@gmail.com) 
Grote Kerk: Klaas-Willem van Dijke, 
(scribagrotekerk@hervormdharderwijk.nl) 
de Regenboog: Geerling uit de Bosch, 
(scriba.regenboog@gmail.com)

Voor vrijblijvende informatie kunt u mailen met de 
voorzitter van het CvK; Evert Raaijen: 
voorzitterCvK@HervormdHarderwijk.nl

Inzamelingsactie voor de voedselbank

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-
Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in 
financiële nood. Daarom is het fijn dat zoveel mensen 
meehelpen met de inzamelingsactie en producten brengen. 
Doet u dit keer ook weer mee?

Voor aankomende week (van 1 t/m 6 juni) kunt u een keuze
maken uit de volgende producten:

– zak rozijnen 250 gram
– fles sladressing
– pot honing



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 via 
info@presentharderwijk.nl

Gedicht

“Gelijk”

Soms is het leven zwaar en voert angst de boventoon
Wat altijd vanzelfsprekend was, is nu niet meer zo gewoon

Gewoon even samenzijn en gezellige dingen doen
De kroeg in een hapje eten, een dikke knuffel of een zoen

Corona heeft de wereld veranderd, of je nu arm bent of rijk
Laten we zorgen voor elkaar want iedereen is nu gelijk

De toekomst is nog onzeker, ik wens iedereen liefde en 
kracht
En ik hoop op een nieuwe morgen, waar de hele mensheid 
op wacht

(ingezonden door een gemeentelid) 

Redactienieuws

Per abuis is de weekbrief van vorige week zondag op de 
verkeerde manier aan de lezers verstrekt. Dit wil zeggen dat
het mogelijk was om hierop te reageren waardoor alle leden
van de betreffende mailgroep deze mailwisseling konden 
volgen en tevens waren de mailadressen zichtbaar.

Onze excuses voor dit ongemak

Colofon

Voorgangers zondag 7 juni 2020

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

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

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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