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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen
Rondom de eredienst

Belijdenis

Ochtenddienst (09.30 uur)
Dhr. J.W. van Bart, Harderwijk
Schriftlezing: 1 Samuel 3: 1 t/m 10

Vandaag hoopt br. Jan van der Velde belijdenis te doen.
Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk om
hem na de dienst persoonlijk te feliciteren en hem Gods
Zegen toe te wensen. Het zou leuk zijn als u uw medeleven
toont door bijvoorbeeld een kaartje te sturen. Het adres is:

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. J.W. van Bart, Harderwijk
Schriftlezing: Psalm 19
Collecten
1. Diaconie: jeugdwerk
2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk
3. Pastoraat
Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang?

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

Actie Broodnodig
Volgende week kunt u een pak waspoeder meenemen.
Alvast hartelijk bedankt.

Aandacht coronamaatregelen
Sinds juli mogen we weer kerkdiensten houden met
gemeenteleden. Dit is mogelijk omdat er een protocol is
opgesteld met richtlijnen vanuit de PKN en overheid.
Als kerkenraad merken we dat de laatste tijd de
voorschriften vanuit het protocol niet altijd goed worden
nageleefd. We willen u dringend verzoeken om zich aan de
volgende voorschriften (blijven) te houden:
· Bewaar altijd 1,5 meter afstand. Ook op het kerkplein en
fietsenstalling.

Zieken
· Er is geen garderobe, u neemt uw jas mee in de bank.
· De coördinator wijst u een plek. U gaat niet zonder
toestemming zelf ergens zitten. We willen u vragen niet in
discussie te gaan met de coördinator hierover. Het zitten op
‘de eigen plek’ is dus niet mogelijk.
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
Op 8 september is
overleden. Hij is 85 jaar
geworden. De begrafenis heeft aflopen zaterdag
plaatsgevonden op de oude gemeentelijke begraafplaats in
Nunspeet. In de voorbede denken we aan al de
nabestaanden.

· Toiletten graag zo min mogelijk gebruiken maar ze zijn
niet afgesloten. Bij ‘hoge nood’ kunnen ze gebruikt
worden. Toiletten worden tussen de diensten
schoongemaakt.
· Graag na afloop van de dienst alleen uw plek verlaten op
aanwijzing van de coördinator. Nu komt het voor dat
meerdere personen uit verschillende banken gaan lopen.
We beseffen dat het aan onze kant ook niet altijd goed gaat.
Het is een enkele keer voorgekomen dat er maar 1

coördinator was en we horen terug dat er niet altijd
eenduidig met de voorschriften wordt omgegaan. Dit heeft
onze aandacht.
De Kerkenraad.

Gezocht!
Voor een lieve jongedame van ruim 50 jaar, met een
verstandelijke beperking, zijn wij op zoek naar een maatje.
Haar naam is Wennie. Voor Wennie is haar geloof in God

erg belangrijk! We zoeken daarom iemand die net als haar
gelovig is en Wennie zou het fijn vinden als haar maatje
ook reformatorisch is. Wennie is een vriendelijke,
humoristische, creatieve vrouw. Ze houdt van mooie kleren
en kaarten schrijven. Ze wil graag om de week op
dinsdagavond samen met haar maatje wandelen, fietsen,
ergens koffie drinken, winkelen of knutselen.
Wil jij dit graag samen met Wennie doen? Dan zijn we op
zoek naar u! Voelt u zich aangesproken, mail dan met
k.vantveld@careander.nl of bel naar Brederostaete –
Careander en vraag naar Kady van t Veld.

Colofon
Voorgangers zondag 20 september 2020
09.30 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk (weerklank)
17.00 uur – Ds. Joz. A. de Koeijer, Ermelo
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