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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare zegen

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur)
Ds. E. Versluis, Nunspeet 

Middagdienst (17.00 uur)
 Vicaris J. Admiraal, Rouveen
Schriftlezing: 2 Timotheüs 4 

Collecten
1. Studiefonds Gereformeerde Bond 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Onderhoud Kerkelijke Gebouwen 
Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente

Zieken

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)

Actie Broodnodig

Volgende week kunt u tandpasta meenemen. Alvast 
hartelijk bedankt.

Protocol diensten in Coronatijden

Op de website van de Grote Kerk kunt u de samenvatting 
vinden van het protocol 'diensten in coronatijden.' Het 
protocol wordt regelmatig aangepast en is gebaseerd op de 
actuele voorschriften van de landelijke kerk en overheid. 
Belangrijke wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het weer 

mogen zingen, worden via de diverse informatiekanalen 
aan u bekend gemaakt.

Wij vragen nog uw aandacht voor het volgende:

Wij willen u dringend verzoeken om aan het einde van de 
dienst pas de bank te verlaten op aanwijzing van de 
aanwezige coördinator. Het kan zijn dat de gemeenteleden 
op het koor even moeten wachten omdat eerst de 
gemeenteleden uit de zijbeuk de kerk verlaten. We hopen 
op uw begrip hiervoor.

Kerkelijk bureau

Het Kerkelijk Bureau is geopend op maandag, donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.

U kunt collectemunten kopen op donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 11.30 uur.

Vanaf vrijdag 7 augustus kan dit ook weer op vrijdagavond
van 19.00 tot 19.30 uur.

U kunt u ze ook bestellen via de website van de 
Hervormde Gemeente. De collectemunten worden dan bij 
u thuis bezorgd.
In de vakantieperiode bezorgen wij géén collectemunten.

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en vragen u 
vriendelijk om uw medewerking.

Vakantiesluiting Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is wegens vakantie gesloten van 3 
t/m 21 augustus 2020.
Verkoop collectemunten in deze periode uitsluitend op 
vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

Coördinator internationale diensten

Elk jaar is de Grote Kerk verantwoordelijk voor 4 
internationale diensten in Harderwijk. Voor deze diensten 
zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator. 
Samen met andere vrijwilligers verzorg je de 
voorbereidingen en werkzaamheden rondom deze vier 
diensten. 

Voor meer informatie en/of opgave kan je terecht bij 
Saapke Foppen / saapkefoppen@hotmail.com 



Colofon

Voorgangers 2 augustus 2020
09:30 uur - Ds. A.A. Floor, Barendrecht
17:00 uur - Ds. J.C. Schuurman, Capelle aan de IJssel 
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