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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, Harderwijk 

Schriftlezing: Psalm 2

Thema: 'een bril bij onze tijd'

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. J.W. van Bart, Harderwijk (weerklank dienst)

Schriftlezing: Romeinen 6: 1 t/m 14

Thema: 'zondag 32 Heidelberger Catechismus'

Kinderbijbelvertelling
Bijbelgedeelte: Mattheus 25: 1 t/m 13

Het gaat vanmorgen over 'de wijze en de dwaze meisjes 
wachten op de bruidegom'

De kinderen hebben het werkje thuis ontvangen.

Collecten
1. Diaconie: financiële ondersteuning personen

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk

3. Energiekosten 

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

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.

Bedankt

Zr. Verwijs wil iedereen hartelijk bedanken voor het 
meeleven in de vorm van gebeden en veel kaarten met 
mooie teksten.

Redactienieuws

Met dankbaarheid kunnen wij melden dat Wienanda Mazier
zich heeft aangemeld als nieuw redactielid. We heten haar 
van harte welkom binnen ons team en wensen haar Gods 
Zegen toe op dit werk binnen de gemeente.

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.

Collecteer mee voor Lesbos

De PKN houdt in de week van 29 november tot 5 december
een landelijke huis-aan-huiscollecte voor de tienduizenden 
vluchtelingenkinderen op Lesbos en elders in Griekenland. 
We zoeken MET SPOED nog extra collectanten voor uw 
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eigen buurt. Als collectant brengt u al snel zo’n honderd 
euro binnen voor de grote nood aldaar. Meld u nog vandaag
aan als collectant via                                                  of bel 

Het is bijna zover. Van 29 november-5 december 
collecteren we - volledig coronaproof! - voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na 
de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 
kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op 
diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten 
sommigen daar wel drie jaar.

Een van hen is Anis Gul uit Afghanistan. Ze zegt: “Ik wilde
helemaal niet weg uit mijn land. Afghanistan is een 
prachtig land waar mensen hun kinderen een goed leven 
willen bieden. Maar oorlog maakt dit onmogelijk en slechte
mensen zorgen ervoor dat wij niet naar school kunnen en 
dat je er je leven niet zeker bent. Ik ben gevlucht omdat ik 
in vrede wil leven, naar school wil en mijn dromen wil 
waarmaken. Veel geld of een duur huis hoef ik niet, als ik 
maar bij mijn familie kan zijn en niet al jong hoef te 
trouwen.”

Iets groots neerzetten

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, 
helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel,
kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te 
krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken gaan collectanten
in de eerste week van december langs de deuren. “Ik vind 
het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken. 
Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de 
situatie”, vertelt een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen 
kinderen denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat ze
hier geboren zijn, en niet daar. Daarom collecteer ik, en ik 
hoop dat mensen gul geven. Als we allemaal iets kleins 
doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!”

In de knel

Kerk in Actie is het diaconale programma van de 
Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich 
wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van 
Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van 
rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen 
geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk 
deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen 
die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. 
Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! Namens alle 
vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw 
betrokkenheid.

Inzameling voedselbank

De komende twee weken willen we graag de volgende 
artikelen in de kratten ontvangen:

week 47
pot appelmoes
koffiemelk kleine fles of cupjes
woksaus

week 48
pot appelmoes
rijstwafels
aardappelpuree

De actuele lijst met adressen waar de goederen ingezameld 
worden staat op onze website: 
http://www.voedselbankharderwijk.nl/nieuws.html

Colofon

Voorgangers zondag 22 november 2020

09.30 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk (weerklank)

17.00 uur – Ds. J. het Lam, 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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