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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
Schriftlezing: Genesis 37
Thema: ‘Je naaste liefhebben als jezelf’
Middagdienst (17.00 uur)
Jongerendienst
Ds. J.W. van Bart
Schriftlezing: Genesis 45:1-15
Thema: ‘Geen toeval?!’
Collecten
1. Diaconie – attenties langdurig zieken
2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk
3. Instandhouding eredienst
Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente
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

Actie Broodnodig
Volgende week kunt u nootjes meenemen. Alvast hartelijk
bedankt.

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.
Jongerendienst ‘Geen toeval?!’
Vanmiddag is er een jongerendienst. In deze dienst denken
we na over ons leven. Er gebeurt zoveel in de tijd waarin
we leven, maar ook in ons eigen leven. Soms kun je je
afvragen waarom dingen gebeuren. Kan God heel ver weg
lijken. En hoe ga je dan verder? En als je nu eens
terugkijkt; zijn er dan ook dingen die op zijn plek lijken te
vallen? Wordt ons leven nu geleid of leven we bij het
toeval? Een dienst voor de jongeren, zij leveren een kleine
bijdrage in de dienst, maar hebben in het voortraject ook
meegedacht. Er zullen ook andere liederen zijn. Een dienst
voor de jongeren maar gezien het thema zeker ook voor de
ouderen! Daarom is iedereen, van alle leeftijden, ook weer
van harte uitgenodigd!!
Kerkdiensten
Op dit moment hebben zo’n 180 gemeenteleden zich
opgegeven voor het bezoeken van kerkdiensten. Tot nu toe
was het voor iedereen mogelijk om alle kerkdiensten te
bezoeken en hadden we steeds voldoende zitplaatsen
beschikbaar, rekening houdend met de anderhalve meter
afstand. Het is een positieve ontwikkeling dat steeds meer
gemeenteleden de weg naar de kerk weer weten te vinden
en daar zijn we erg blij mee! Wel naderen we het kritische
punt, zeker nu de vakantieperiode ook afgelopen is, dat we
de groep gemeenteleden moeten gaan splitsen om de
onderlinge afstand van anderhalve meter te kunnen borgen.
Het splitsen van de groep zal plaatsvinden op basis van de
verstrekte reserveringsnummers en heeft waarschijnlijk in
eerste instantie alleen betrekking op de morgendiensten.
Het is en blijft namelijk uiterst belangrijk dat we de
richtlijnen in acht nemen en de anderhalve meter afstand
handhaven! We zullen het van week tot week blijven
monitoren. Zodra we de groep gemeenteleden toch moeten
splitsen zullen we dat communiceren via de afkondigingen,
weekbrief, website en kerkbode. Maar tot nader bericht
bent u dus van harte welkom in alle kerkdiensten!
Daarnaast willen we D.V. ook een aantal andere activiteiten
weer opstarten, zoals de crèche (m.i.v. zondag 6
september), de Kinderbijbelvertelling (m.i.v. zondag 20

september), de catechisaties en de diverse kringen. Meer
Weekbrief via e-mail
informatie over de invulling van het winterwerk volgt t.z.t. Wilt u de weekbrief ontvangen via de e-mail? Geef dan uw
in de kerkbode, weekbrief, website etc.
e-mailadres door via weekbriefgrotekerk@hotmail.com.
Op D.V. zondag 13 september a.s. zal ‘s morgens de
Belijdenisdienst gehouden worden, tevens staat de
morgendienst in het teken van Opening Winterwerk. Op
D.V. zondag 27 september willen we het Heilig Avondmaal
vieren. Voor alle activiteiten en bijzondere kerkdiensten
zullen protocollen opgesteld worden en daarover zult u
later ook nader geïnformeerd worden.

Contactgegevens ds. Versluis
Ds. E. Versluis, Kaarboom 22, 8071 MN Nunspeet
Telefoonnummer: 06-83986103
E-mail: dse.versluis@outlook.com

Dankbetuiging
Via deze weg wil ik u allen hartelijk bedanken voor de vele
blijken van meeleven die ik in de afgelopen weken, zowel
thuis als in het hospice, mocht ontvangen in de vorm van
kaarten en telefoontjes. Het is hartverwarmend en het doet
mij er goed. Hartelijke groet, Gijsje Verwijs-ten Hove

Colofon
Voorgangers zondag 6 september 2020
09.30 uur – ds. J. het Lam, Harderwijk (Weerklank)
17.00 uur – ds. E.K. Foppen, ‘s-Gravenhage
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkpredikant: ds. J.W. van Bart (0341-701043)
Voor meer informatie zie onze website:
http://grotekerk.hervormdharderwijk.nl
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