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Zondag 14 februari 2021   Weekbrief jaargang 9, nummer 7 

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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. J.W. van Bart 

Schriftlezing: Deuteronomium 28:1-10; 58-68 en  

Gelaten 3:1-14 

Thema: ‘Het lijden van Christus, waarom? -1’ 
 

 Middagdienst (17.00 uur) 

Ds. Joz. A. de Koeijer, Ermelo 

Schriftlezing: Johannes 19:8-20 
 

Kinderbijbelvertelling 

Bijbelgedeelte: Johannes 4:1-30 

Het gaat vanmorgen over 'Ik ben het leven dat water 

geeft’. 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? 

Tevens kunt u de collecte of gift overmaken via 

bankrekening NL27RABO 0373 7210 72 t.n.v.  

CvK o.v.v. ´collecten tijdens geen dienst´. 

Ziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Huwelijksjubilea 

Donderdag 18 februari hopen dhr. en mw. A.W. Scholten - 

Luiting,                                             getrouwd te zijn. 

Vrijdag 19 februari hopen dhr. en mw. M. Schoonhoven - 

Lans,                                    jaar getrouwd te zijn. 

We feliciteren deze beide echtparen met hun 

huwelijksjubileum. 

 

Diensten in de lijdenstijd – preekbespreking! 

De aankomende drie zondagen, de eerste drie 

lijdenszondagen, staan in het teken van de vraag: Waarom? 

Waarom was het nodig dat Jezus Christus kwam om te 

lijden en sterven. Vanmorgen gaat het dan over de “vloek 

van de wet”, 21 februari gaat het dan over de gerechtigheid 

van God en 28 februari over de liefde van God. Deze 

trilogie zou ik graag afsluiten met een digitale 

preekbespreking op maandag 1 maart om 20.00 uur. U en 

jij kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen 

naar jwvanbart@solcon.nl. Ik stuur dan vooraf enkele 

vragen voor de bespreking toe. Van harte uitgenodigd! Ook 

wanneer u nog maar net gewend bent aan de digitale 

wereld, schroom niet om mee te doen. 

 

Bijbelstudie Openbaring 

De afgelopen tijd heb ik een aantal preken gehouden vanuit 

het Bijbelboek Openbaring. Daar kwamen best wel reacties 

op los. Het is natuurlijk ook een buitengewoon boeiend 

Bijbelboek. Nu we de lijdenstijd ingaan staat er weer 

andere preekstof op de rol. Daarom ben ik benieuwd of er 

belangstelling zou zij voor een digitale Bijbelstudiekring 

over dit Bijbelboek. We kijken naar de tekst, de betekenis 

en de relevantie voor onze tijd. Hebt u of jij interesse? 

Stuur dan even een mailtje naar jwvanbart@solcon.nl. Geef 

ook even aan welke avond het beste zou passen, dan 

proberen we de groep zo groot mogelijk te maken. Van 

harte welkom, jong en oud!! 

 

  

Rondom de gemeente 



Inzameling voedselbank 

De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangt 

graag de volgende artikelen in week 7: toiletpapier, 

crackers (Wasa), stuk kaas (500 gr.). 

 

Vacature: koster-beheerder voor de Grote Kerk 

gezocht (1 FTE) 

De wijkgemeente Grote Kerk Harderwijk is per 1 mei op 

zoek naar een koster-beheerder voor 36 uur in de week. Is 

gastvrijheid u op het lijf geschreven? Kunt u goed 

zelfstandig werken maar ook uitstekend samenwerken? 

Wellicht is deze afwisselende, uitdagende functie op een 

schitterende locatie in Harderwijk dan wel iets voor u! De 

vacature is bijgevoegd in de weekbrief, te vinden op de 

website van de Grote Kerk en geplaatst in de Scipio App 

van de Regenboog en de Bethelkerk. 

Klik op: 

https://grotekerk.hervormdharderwijk.nl/2021/02/10/vacatu

re-koster-beheerder-wijkgemeente-grote-kerk/ voor de 

uitgebreide profielschets.  Uiteraard mag u deze vacature 

ook delen met belangstellenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Voorgangers zondag 21 februari 2021 

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

17.00 uur – Ds. H. Westerhout, Hasselt 

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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