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Wijkgemeente Grote Kerk 

 

 

Zondag 7 juni 2020   Weekbrief jaargang 8, nummer 23 

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: 1 Koningen 18:1-16 

Thema: ‘Geheime gelovigen’ 

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

Schriftlezing: 2 Petrus 1:1-15 

Thema: ‘Roeping en verkiezing’ 

 

Weekbrief via e-mail 

Wilt u de Weekbrief ontvangen via de e-mail? Geef dan uw 

e-mailadres door 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. 

 

Overleden 

 

 

 

 

 

Agenda 

10 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 contact met mij op via jwvanbart@solcon.nl of 

0341-701043. 

 

Opgeven voor kerkdiensten  

U kunt zich nog steeds opgeven voor de kerkdiensten in juli 

en augustus door een mail te sturen naar de scriba, e-mail 

adres scribagrotekerk@hervormdharderwijk.nl. U geeft uw 

naam, adres en het aantal personen door. Bent u 70 jaar of 

ouder? Ook dan bent u van harte welkom in de diensten en 

kunt u zich opgeven. Wel nemen we het advies van de 

landelijke kerk over: heeft u een broze gezondheid, dan is 

het verstandig om de kerkdiensten niet te bezoeken. Deze 

afweging kan de kerkenraad voor u niet maken, we 

vertrouwen erop dat u daarin zelf een verantwoorde keuze 

maakt. Heeft u geen internet, dan kunt u zich telefonisch 

opgeven bij de scriba, tel. 0341-456425. 

 

Geslaagd! 
Dit jaar zijn er ook weer jongeren uit onze gemeente die 

een diploma hebben gehaald. Van harte gefeliciteerd!! Een 

diploma op zak, nu door naar een vervolgstudie. Heel veel 

succes, ook daar weer. Door de coronacrisis verliep dat 

natuurlijk heel anders. Geen stilte in de gangen voor de 

schoolexamens, geen eindexamenfeest, geen diploma 

uitreiking met grote groepen… maar wel een roos en 

attentie van de Grote Kerk! Wilt u hen ook feliciteren? 

Hierbij de namen en adressen. 

Roelof Foppen,  

 

Anouk de Groot,  

 

Emma Grotenhuis,  

 

Lily Jansen,  

 

Vera Tomassen, 

 

 

 

 

 

 

 

Rondom de gemeente 
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mailto:scribagrotekerk@hervormdharderwijk.nl


Taartenactie voor bewoners AZC 

Door de coronacrisis is het leven van de bewoners van het 

AZC extra zwaar. Asielprocedures en trajecten voor 

gezinshereniging lopen vertraging op, terwijl  het wachten 

toch vaak al lang duurt. Veel activiteiten, zoals de 

internationale kerkdiensten en mannenavonden, liggen stil 

en er zijn minder mogelijkheden om Nederlanders te 

ontmoeten. 

In deze moeilijke tijd willen we als inwoners van 

Harderwijk de bewoners van het AZC een hart onder de 

riem steken en laten merken dat we hen niet vergeten.  

Daarom organiseert de Werkgroep Kerk en Vluchteling 

Harderwijk in samenwerking met Stichting Present 

Harderwijk een taartenactie. We hebben 108 taarten nodig, 

voor elke unit in het AZC een taart. Deze gaan we op 

zaterdag 20 juni, Wereldvluchtelingen-dag, uitdelen in het 

AZC. Die dag valt bovendien in de 

Vluchtelingengebedsweek (14 tot en met 21 juni), waarin 

speciaal gebed wordt gevraagd voor vluchtelingen 

wereldwijd en in onze stad. 

 

Doet u mee? Bakt u ook één of meer taarten? Let op! De 

taarten mogen geen alcohol en geen gelatine bevatten. Meld 

u zo snel mogelijk aan via deze link. U kunt zich ook 

telefonisch aanmelden via telefoonnummer 06-57028537. 

Wilt u ook vermelden hoeveel taarten u bakt en waar u de 

taart komt inleveren. Inleveren is mogelijk op zaterdag 20 

juni tussen 10.00-10.45 uur of 11.00-11.45 uur bij het AZC 

of op vrijdag 19 juni tussen 19.00-20.00 uur bij de 

volgende locaties: 

- De Wheme/Grote Kerk, Kerkplein 2 

- De Zaaier, E. den Herderstraat 22 

- De Regenboog, Biezenplein 1 

 

Mede namens de bewoners van het AZC hartelijk dank 

voor uw medewerking/bijdrage! 

 

Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk 

Stichting Present Harderwijk. 

 

Inzameling voor de voedselbank week 24 

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 8 t/m 13 juni) kunt u een keuze 

maken uit de volgende producten:  

- flacon toiletreiniger 

- blik ragout (kip of vegetarisch) 

- kipfilet in blik.  

 

Deze producten kunt u inleveren op de volgende 

inleverlocaties en tijden : 

 

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. 

Colofon 

Voorgangers zondag 14 juni 2020 

09.30 uur – Ds. J.W. van Bart 

17.00 uur – Ds. J.W. van Bart (Weerklank) 

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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