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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Eeuwigheidszondag 

Ds. J.W. van Bart 

Schriftlezing: Romeinen 8:18-39 
 

 Middagdienst (17.00 uur) 

Ds. J. het Lam 

Schriftlezing: Openbaring 8:1-5 

Thema: ‘Leg je gebed in de schaal’ 
 

Kinderbijbelvertelling 

Bijbelgedeelte: Mattheus 25:31-46 

Het gaat vanmorgen over 'Wie hoort bij de Mensenzoon?.' 

De kinderen hebben het werkje thuis ontvangen.  

Collecten 

1. Leerstoelfonds Gereformeerde Bond 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang? 

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. 

 

Bericht van overlijden 

Op dinsdag 17 november is in de leeftijd van 92 jaar 

Woutje Polhoud-Klaassen overleden, sinds 13 december 

1988 weduwe van Pieter Polhoud. Zij woonde aan de 

Kapelsteeg 15. De begrafenis heeft plaatsgevonden op de 

gemeentelijke begraafplaats ‘Oostergaarde’, na een 

rouwdienst in de aula bij begraafplaats ‘Elzenhof’. We 

betuigen ons medeleven met de kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen. 

 

Inzameling voedselbank 

De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangt 

graag de volgende artikelen in week 48: 

- pot appelmoes 

- rijstwafels 

- aardappelpuree. 

 

Najaarscollecte op 29 november 

Op D.V. 29 november wordt er gecollecteerd voor 

zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona 

getrokken India. In het noorden van dit immense land 

hoorden miljoenen nog nooit de bevrijdende Boodschap 

van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of 

India wil dit Evangelie met hen delen. De GZB ondersteunt 

deze kerk hierin. Bid en geef mee! 

Evangelisten in India krijgen geen salaris. Met onze steun 

krijgen ze een toelage van 

30 euro per maand. Voor 50 

euro kunnen ze een training 

krijgen. Bid voor de kerk in 

het hindoeïstische India. Bid 

dat zij, ondanks alle 

weerstand in de 

samenleving, verder mag 

groeien; niet alleen in aantal 

maar ook in diepte. 

Rondom de gemeente 



Steun ook met uw gift tijdens de collecte of door over te 

maken op NL14 INGB 0001 1523 22  t.n.v. Penn 

Zendingskomm Ned Herv Gem o.v.v. ‘India’.  

Of door gebruik te maken van de QR-code.  

 

Veranderingen KerkTV 

De CAI is gestopt met het doorberekenen van de kosten 

voor het ontvangen van KerkTV. 

Dit betekent dat iedereen gratis KerkTV kan ontvangen via 

de CAI-kanalen zoals vermeld bij de preekbeurten. U heeft 

geen abonnement meer nodig. De smartcard die u heeft 

mag u houden. 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met het 

Kerkelijk Bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkoop collectemunten vrijdagavond stopt 

In de afgelopen jaren liep de verkoop van collectemunten 

op vrijdagavond op het Kerkelijk Bureau fors terug. 

Daarom is besloten om per 1 januari 2021 dit 

verkoopmoment te laten vervallen. Collectemunten kopen 

en (zelf) ophalen kan nog steeds! 

U bent van harte welkom tijdens de openingsuren 

(maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur) van 

het Kerkelijk Bureau. 

 

Nieuwsbrief via de e-mail 

Wilt u de Weekbrief ontvangen via de e-mail? Meld u aan 

via weekbriefgrotekerk@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Voorgangers zondag 29 november 2020 

09.30 uur – ds. J.W. van Bart, Harderwijk (Weerklank)  

17.00 uur – ds. C.P. Both, Harderwijk 

Redactie weekbrief Grote Kerk 

Christian van Goch, Wienanda Mazier, 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) 

Kerkelijk werker: ds. E. Versluis (06-83986103) 

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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