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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare zegen
Rondom de eredienst
Ochtenddienst (09.30 uur)
Ds. J. het Lam, Harderwijk
Schriftlezing: Mattheus 5: 2-12
Thema: 'Kleine ego’s. '
Middagdienst (17.00 uur)
Ds. E.K. Foppen, 's-Gravenhage
Schriftlezing:
Deuteronomium 11: 8-17
1 Koningen 17: 1-7
Jacobus 5: 13-18
Collecten
1. Fincanciële ondersteuning personen.
2. Gemeenteopbouw en evangelisatie.
3. Kerk.
Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

Rondom de gemeente
Actie Broodnodig
Volgende week kunt u pannenkoekenmix meenemen.
Alvast hartelijk bedankt.
Omzien naar elkaar We doen het samen
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling
onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn.
Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale
en diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist
het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel
anders vormgegeven worden dan voorheen.
Nu wij niet kunnen samenkomen zoals we gewend zijn,
zoeken we op een andere manieren digitaal contact met
kerkleden om ze pastoraal en waar nodig diaconaal te
steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms
ook financieel op de been houdt.
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de
toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als
fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle
beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we
dit samen kunnen!

Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt
om een extra financiële bijdrage. Wij hopen van harte dat u
die oproep beantwoord. Want omzien naar elkaar moeten
we samendoen. Helpt u mee! Alvast bedankt!
U kunt ook helpen door tijd en aandacht te geven. Wilt u
zich inzetten door bijvoorbeeld alleenstaanden in uw kerk
te bellen of op een andere wijze, neem dan contact op met
uw wijkpredikant.

Zendingsbusjes
Wij mogen nu al een poosje weer de kerkdiensten beperkt
bezoeken. Daarom willen wij graag de zendingsbusjes
weer onder uw aandacht brengen. Uw bijdrage is meer dan
welkom. De zendingsbusjes zijn een belangrijk deel voor
de inkomsten voor de activiteiten van de
zendingscommissie.
Als u nog niet in gelegenheid bent om de diensten te
bezoeken, dan kan u
Ook uw bijdrage overmaken op RNR zendingscommissie
t.a.v :
Penn. Zendingscommissie . rnr NL14 INGB 0001 1523 22
o.v.v. Zendingsbusjes.
Van harte aanbevolen. De zendingscommissie
Solidariteitskas 2020
In mei jl. hebben alle gemeenteleden die daarvoor in
aanmerking komen een folder met een acceptgiro
ontvangen voor de Solidariteitskas. Helaas hebben veel
gemeenteleden nog niet betaald. Wij zijn u heel dankbaar
als u dit alsnog wilt doen. Eén dezer dagen worden de
herinneringen verzonden.
Mocht u inmiddels hebben betaald, dan kunt u de
acceptgiro als niet verzonden beschouwen.
Misschien nog even goed om te weten:
Voor leden die niet betalen, moeten wij, als Hervormde
Gemeente, toch afdragen aan de landelijke kas.
Als kerkrentmeesters willen we u daarom vriendelijk
vragen alsnog te betalen.
Alvast hartelijk dank!
Samenvatting protocol crèche
Het moderamen van de kerkenraad heeft besloten dat er
vanaf zondag 6 september 2020 weer gebruik gemaakt kan
worden van de crèche tijdens de ochtenddienst in ‘De
Wheme’. Met dit protocol willen we het mogelijk maken
om, met inachtneming van alle voorschriften, zo veilig
mogelijk weer crèche te houden.

Wel of niet bezoeken crèche:
Gemeenteleden die onderstaande klachten mogen geen
gebruik te maken van de crèche. Dit geldt zowel voor
oppassers, ouders en kinderen.
· Niet fit of lekker voelen (ouders, oppassers en kinderen).
· Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, benauwdheid en lichte hoest (ouders en
oppassers).
· Kinderen met alleen een neusverkoudheid of
hooikoortsklachten mogen wel naar de crèche.
· Koorts (ouders, oppassers en kinderen).
· Huisgenoten/gezin met bovenstaande klachten (ouders,
oppassers en kinderen).

We krijgen als commissie Gemeenteopbouw en
Evangelisatie ook regelmatig te horen dat het ‘samen
gemeente zijn’ wordt gemist. Vandaar deze oproep om
volgende week, maar zeker ook de weken daarna, elkaar
eens na de dienst uit te nodigen voor een kop koffie, thee
of iets anders. We willen u en jou vragen om ook eens
gemeenteleden mee te vragen die je misschien wel
wekelijks in de kerk ziet en groet maar nog niet zo goed
kent of gemeenteleden waarvan je weet dat ze alleen zijn.
Natuurlijk vragen we hierbij wel de coronamaatregelen in
acht te nemen: 1,5 meter afstand en niet meer dan 6
volwassen gasten per huishouden. Zo willen we toch
proberen om ondanks corona samen gemeente te zijn!

Gezocht: Vervanger coördinatie internationale
· In geval van hooikoortsklachten liever thuisblijven i.v.m. diensten Grote Kerk
moeilijk onderscheid kunnen maken (ouders en oppassers). Elk jaar is de Grote Kerk verantwoordelijk voor 4
internationale diensten in Harderwijk. Voor deze diensten
Breng- en haal momenten:
zijn we op zoek naar een nieuwe coördinator. Samen met
De volgende richtlijnen zijn van toepassing bij breng- en
andere vrijwilligers verzorg je de voorbereidingen en
haal momenten:
werkzaamheden rondom deze vier diensten. Voor meer
· Vooraf aanmelden en triage bij ingang is niet nodig.
informatie en/of opgave kan je terecht bij Saapke Foppen /
· Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand
saapkefoppen@hotmail.com.
gehouden worden. Dit geldt niet voor contact tussen
volwassene en kind en tussen kind en kind.

Najaarsorgelserie

· Degene die kind komt halen/brengen wordt verzocht de
handen te ontsmetten in de hal. Desinfectiemiddel met
minimaal 70% alcohol staat op een statafel.

Donderdag 17 September opent Gert van Hoef de
najaarsorgelserie in de Grote Kerk van Harderwijk.

· Er mogen maximaal 5 volwassenen (exclusief oppassers)
in de grote zaal van de Wheme zijn. Mochten er meer
volwassenen zijn dan graag wachten in de hal (met
inachtneming van 1,5 meter regel).
· Bij het ‘overdrachtsmoment’ moet de 1,5 meter
gewaarborgd blijven. Bijvoorbeeld door een ouder het kind
in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed
te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de
oppasser het kind kan oppakken. De emotionele veiligheid
dient bovenal te worden gewaarborgd.
· Eén persoon brengt- of haalt het kind bij de crèche.
· Haal- en breng momenten graag zo kort mogelijk
houden. Bijzonderheden graag schriftelijk meegeven .

Op de koffie…..
Volgende week is het opening winterwerk. Het zal anders
zijn dan anders. Normaal een weekend vol activiteiten en
ontmoeting maar door corona kan dit helaas niet doorgaan.

Gert zal in zijn concert werken spelen van Klaas Jan
Mulder (Voorwaarts Christenstrijders ), Feike Asma
(psalm 77 ), Improvisatie ‘Dear Lord and Father of
mankind’ en U zij de glorie van de organist zelf, uiteraard
met o.a. werken van Bach, Rheinberger, Grieg en Widor.
Aansluitend zullen er weer orgelconcerten zijn met
respectievelijk 24 september Minne Veldman, 01 oktober
Evert van Veen (première van een Concerto van Joseph
Haydn) , 8 oktober André van Vliet, 15 oktober Willem
Harold Boog (thema Feike Asma), 22 oktober in de
herfstvakantie Everhard Zwart.
De programma’s kunt u vinder op de website van het
orgel. http://harderwijk-orgel.nl/
Alle concerten beginnen 20.00 uur. De kerk is open om
19.30 uur ( vrij parkeren op het kerkplein naast de kerk ).
Opgave verplicht via
najaarsorgelserieharderwijk@gmail.com.
Opgeven bij de ingang van de kerk is mogelijk mits
voldoende zitplaatsen.

Colofon
Voorgangers 13 september 2020
09.30 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk (weerklank)
17.00 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkpredikant: ds. J.W. van Bart (0341-701043)
Kerkelijk werker: ds. E. Versluis (06-83986103)
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