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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 (weerklank dienst)

Schriftlezing: Hosea 1 en 1 Petrus 2: 1 t/m 10

Thema: 'het lijden van Christus, waarom? -3

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

Schriftlezing: Exodus 3: 1t/m 15 en Psalm 8

Thema: 'zondag 36 Heidelberger Catechismus

Kinderbijbelvertelling
Bijbelgedeelte: Johannes 8: 12 t/m 20

Het gaat vanmorgen over 'Ik ben het licht voor de wereld'

De kinderen hebben het werkje thuis ontvangen.

Collecten  
1. Diaconie: Werelddiakonaat 

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”

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.

Inzameling voor de voedselbank 

Voor aankomende week (week 9) mag u de volgende 
producten aanleveren:

kuipje smeerkaas

tomatenketchup (zonder suiker)

pot of zak pastasaus

Scipio-App

Binnen onze Hervormde Gemeente maken we in de wijken 
Bethelkerk en Regenboog gebruik van de Scipio-app. Met 
deze app wordt er nieuws en informatie gedeeld over 
activiteiten in de (wijk)gemeente. Ook kun je met de app 
meedoen aan collectes, kerkdiensten meeluisteren of later 
terugluisteren en de Bijbel lezen. Verder zijn er nog tal van 
andere mogelijkheden. We willen deze Scipio-app ook 
graag binnen de wijkgemeente Grote Kerk ‘uitrollen’. 
Voordat dit kan hebben we echter wel een ‘beheerder’ voor 
deze Scipio-app nodig. Wat moet je als beheerder kunnen?

Allereerst hoef je geen ‘nerd’ te zijn.

Een klein beetje op de hoogte zijn van bepaalde 
internetbegrippen is wel handig, maar niet strikt 
noodzakelijk.

Het kost je maximaal een half uur tijd in de week.

Een beheerder uit 1 van de andere wijken wil je graag op 
weg helpen. Enthousiast geworden? Laat het dan weten aan
secretariscvk@hervormdharderwijk.nl 

Vanuit de zendingscommissie: Ondersteuning van
‘onze eigen zendingswerkers’

Eén van de belangrijkste taken van een kerk is het 
verspreiden van het evangelie en het bereiken van de 
mensen die nog ‘buiten staan’. Deze mensen kunnen ver 
weg of dichtbij wonen. Op zondag 28 februari zal de 
diakoniecollecte bestemd zijn voor ‘onze eigen 
zendingswerkers’, dat zijn een aantal mensen die samen 
met hun echtgenotes actief zijn op dit gebied. Rien 
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Bregman (stichting Gave) voor de vluchtelingen in 
Nederland; Arjen den Admirant (stichting Agapè) voor de 
studenten in Kazan; Johan het Lam (stichting HOE) voor 
een Roma-gemeente in Servië. Niet iedereen heeft de gave 
om zendingswerk te gaan doen. Daarom is het fijn dat 
diegenen die zich daartoe geroepen voelen, zich ook 
verbonden voelen met hun thuisgemeente. In deze 
coronapandemie zijn het voor de zendingswerkers ook 
onzekere tijden. Natuurlijk wordt er achter de schermen en 
op afstand hard gewerkt om tóch de mensen te bereiken 
met het evangelie. Maar zoals een zendingswerker schreef: 
‘We hebben geen antwoorden. We vertrouwen op God.’

Met uw/jouw gebed en financiële bijdrage kan de 
zendingscommissie de genoemde projecten blijven 
ondersteunen. U/je kunt uw bijdrage overmaken op het 
algemene rekeningnummer of direct naar de 
zendingscommissie NL14 INGB 0001 1523 22 t.n.v. Penn. 
Zendingscommissie te Harderwijk (graag onder vermelding
van Eigen zendingswerkers) De collecte wordt van harte 
aanbevolen. Juist in deze tijd, waarin bijvoorbeeld de 
jaarlijkse bazaar niet door kan gaan, is uw/jouw bijdrage 
voor dit werk meer dan welkom.

Alvast hartelijk dank en vriendelijke groet

Avondmaalscollecte 28 februari

De maatregelen om de coronapandemie in te dammen 
beperken ons veel in onze vrijheden. Zo kunnen wij niet het
avondmaal vieren zoals we zouden willen. Toch is er 
bijzonder veel om dankbaar voor te zijn. Er zijn zo veel 
mensen die het met zo veel minder moeten doen. 
Bijvoorbeeld de mensen in de vluchtelingenkampen op 
Lesbos. Als diaconie willen wij daarom toch de H.A.-
collecte die hiervoor bedoeld was door laten gaan. De 
stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van

 humanitaire (nood)hulp. Waar systemen onmenselijk 
worden en compassie wordt verloren, zoals op Lesbos. Zij 
richten zich op mensen op de vlucht aan de randen van 
Europa. Met name medische en psychosociale noodhulp 
van mens tot mens. Helpt u mee? Dat kan met gebed en een
gift. U kunt uw gift geven op het algemene 
rekeningnummer of op NL70 RABO 0317 7635 20 t.n.v. 
Diaconie Herv Gem Harderwijk onder vermelding van 
“Lesbos”, of met de scipio-app

Gedicht

Wij zijn nu samen in de boot van de levens zee, weet de 
Heere God gaat met ons mee.

Soms is de zee rustig en stil, dank dan ook de Heere God, 
het is Zijn wil.

Soms komen de golven ook heel hoog, denk dan aan het 
teken van de regenboog.

Weet hoe ons bootje ook zal gaan varen,

De Heere God zal ons in Zijn trouwe Vaderhand bewaren.

Hij leidt ons door dit leven heen en een trouwer iemand als 
Hij is er geen!

(ingezonden door een gemeentelid)

Colofon

Voorgangers zondag 7 maart 2021

09.30 uur –  Ds. J.H. Lammers, Nijkerk

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