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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 

Eerste adventszondag 

Ds. J.W. van Bart, Harderwijk 

Schriftlezing:  Openbaring 6 

Middagdienst (17.00 uur) 

Ds .C. P.  Both 

Schriftlezing:  Daniël 1 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: Lucas 1:5-25  

Een engel bij Zacharias. 

De kinderen hebben het werkje wat bij dit Bijbelverhaal 

hoort, thuis ontvangen. 

Collecten 

Er staan collectebakken in de hal van de kerk.  

1. GZB 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Pastoraat 

Denkt u ook aan de zendingsbusjes bij de uitgang? 

Tevens kunt u de collecte of gift overmaken via  

bankrekening NL27RABO 0373 7210 72 t.n.v. CvK  

Met vermelding van diaconie of kerk. 

 

Rondom de gemeente 

Weekbrief via E-mail 

Wilt u de weekbrief ontvangen via de e-mail?                 

Geef u  e-mailadres doorgeven aan 

weekbriefgrotekerk@hotmail.com. 

Zieken 

 

Al onze zieken,  thuis of in een zorginstelling, alsmede hun 

families, bidden we van harte alle sterkte en Gods 

troostende nabijheid toe. 

 

Afwezig 

Ds. Van Bart is met ziekteverlof. Hij zal voorlopig alleen 

voorgaan in de zondagse Erediensten. Voor pastorale zaken 

kunt u contact opnemen met ouderling J. Wallet, tel: 

422481. Aankomende week is onze pastoraal medewerker 

Ds. Versluis ook afwezig. Voor vervanging bij 

crisispastoraat is gezorgd. 

 

 

Actie Broodnodig week 49 

 

gezeefde) tomaten 

rol beschuit 

blik knakworst (kip/rund/vegetarisch) 

 

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 van het 

Kerkelijk Bureau. 

 

Cupcake actie 

De opbrengst van de actie was 250 euro, een mooi bedrag 

overgemaakt aan Arjen en Ester den Admirant. Hieronder 

een bedankwoord van Arjen en Ester den Admirant vanuit 

Rusland. 

Beste jongelui 
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Bij deze willen we jullie hartelijk bedanken voor het orga-

niseren van de cupcake-actie. Voor ons was dit een bijzon-

dere verrassing. Het is heel mooi als jeugd zich zo concreet 

inzet voor de verspreiding van het evangelie. Concreet kun 

je je dit voorstellen. Door jullie gift hebben we mede kun-

nen afspreken met studente Julia. Zij woont in Moskou en 

via social media hebben we contact gehouden. Juist in de 

lock-down had ze meer tijd na te denken over het geloof. 

Samen met een collega uit Moskou (830 km verderop van 

Kazan) hebben we wekelijks via skype "afgesproken". Ze 

heeft na zo'n 9 afspraken het evangelie gehoord en haar 

vertrouwen op de Heere Jezus gesteld. Nu ze in Moskou als 

kerk weer samenkomen, is ze naar deze kerk gegaan. Haar 

oma ligt op het moment in het ziekenhuis en wat was het nu 

voor haar een steun te weten dat er geestelijke familie is in 

Moskou, die haar steunt en met haar bidt voor haar oma! 

Bedankt dus voor jullie steun, want we zien echt dat we dit 

samen met jullie doen. Samen met jullie bereiken we stu-

denten als Julia en nog honderden anderen. Bid je mee voor 

studenten als Julia? Ook daarvoor bedankt! Hartelijke 

groet, Ester, Arjen en Liza, Ivan en Sara! 

Najaarscollecte op 29 november 

Op D.V. 29 november wordt er gecollecteerd voor zen-

dingsprojecten van de GZB in het zwaar door corona ge-

trokken India. In het noorden van dit immense land hoor-

den 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaarsengedichtje voor Advent 

 

 

 

Er staan vier kaarsjes op een rij 

te wachten op het feest. 

Eén lichtje laat ons alvast zien 

hoe mooi het is geweest. 

 

(Coby Poelman-Duisterwinkel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Voorgangers  zondag 6 december 2020 

09.30 uur – Ds J.W. van Bart  

17.00 uur – Ds. J.W. van Bart (Weerklank) 

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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