
 

 
 

 

Hervormde Gemeente Harderwijk 

Wijkgemeente Grote Kerk 

 

 

Zondag 21 februari 2021   Weekbrief jaargang 9, nummer 8 

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

Rondom de eredienst 

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

Schriftlezing: Amos 5, 1-20 
Mattheus 3, 13-17 
Thema: Het lijden van Christus, waarom? 2 

 

Middagdienst (17.00 uur) 

Ds. H. Westerhout, Hasselt 
 

Kinderbijbelvertelling 

Bijbelgedeelte: Johannes 6:32-40 

Het gaat vanmorgen over: Ik ben het brood dat leven 

geeft. 

De kinderen hebben het werkje thuis ontvangen. 
 

Collecten 

1. Diaconie; Jeugdwerk 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Onderhoud kerkelijke gebouwen 

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. 

 

 

 

Diensten in de lijdenstijd – preekbespreking! 

 

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.  

Vorige week stonden we stil bij de vloek van de wet. 

Vanmorgen gaat het 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!! 

 

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. 

Rondom de gemeente 



 

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!! 

 

 

 

Inzameling voedselbank 

 

De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangt 

graag de volgende artikelen in week 8:  

mix voor satésaus 

eiermie of eiernoedels 

fles sojasaus of ketjap 

 

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. 

 

Vacature: financieel administratief medewerker 

voor het Kerkelijk Bureau gezocht (0,56 FTE) 

 
Het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente 

Harderwijk voert de financieel administratieve en 

secretariële werkzaamheden van de drie wijkgemeenten uit. 

Kunt u goed zelfstandig werken? 

Heeft u kennis van geautomatiseerde boekhoudkundige 

systemen en kerkelijke ledenadministratie?  

Kom dan 20 uur per week werken op een schitterende 

locatie in het centrum van Harderwijk.  

Het Bureau is namelijk gevestigd naast het in gotische stijl 

gebouwde 14de-eeuwse kerkgebouw van de Grote Kerk. 

 Klik op: 

https://grotekerk.hervormdharderwijk.nl/2021/02/17/vacatu

re-financieel-administratief-medewerker-m-v/  

Hier vindt u de volledige vacature. Ook is de vacature te 

vinden in de Scipio-app en is toegevoegd als bijlage bij 

deze weekbrief. Uiteraard staat het u vrij om deze vacature 

onder de aandacht te brengen van mogelijk 

belangstellenden. 

 

 
 
 
 
Vanuit de zendingscommissie: Ondersteuning van 
‘onze eigen zendingswerkers’ 
 
Eén van de belangrijkste taken van een kerk is het versprei-

den van het evangelie en het bereiken van de mensen die 

nog ‘buiten staan’. Deze mensen kunnen ver weg of dicht-

bij wonen. Op zondag 28 februari zal de diaconie collecte 

bestemd zijn voor ‘onze eigen zendingswerkers’, dat zijn 

een aantal mensen die samen met hun echtgenotes actief 

zijn op dit gebied. Rien Bregman (stichting Gave) voor de 

vluchtelingen in Nederland; Arjen den Admirant (stichting 

Agapè) voor de studenten in Kazan; Johan het Lam (stich-

ting HOE) voor een Roma-gemeente in Servië. Niet ieder-

een 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 zen-

dingscommissie de genoemde projecten blijven ondersteu-

nen. U/je kunt uw bijdrage overmaken op het algemene 

rekeningnummer of direct naar de zendingscommissie 

NL14 INGB 0001 1523 22 Tnv  Penn. Zendingscommis-

sie te Harderwijk (graag onder vermelding van Eigen 

zendingswerkers) of mbv de QR-code. 

 

 

 

 

 

https://grotekerk.hervormdharderwijk.nl/2021/02/10/vacature-koster-beheerder-wijkgemeente-grote-kerk/
https://grotekerk.hervormdharderwijk.nl/2021/02/10/vacature-koster-beheerder-wijkgemeente-grote-kerk/


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  

Bekende liederen vanuit de Grote Kerk. 

 
Op D.V. donderdag 25 februari zal Thom Luiting het 

grote Bätz orgel bespelen van de Grote Kerk in Harderwijk. 

Thom speelt o.a. bekende Psalmen, Opwekkingsliederen en 

liederen uit de bundel van Johan de Heer. Het zullen geen 

bewerkingen zijn maar de liederen worden zó gespeeld dat 

u ze thuis kunt meezingen. 

Thom speelt regelmatig  in de Bethelkerk en de 

Regenboog. Wekelijks bespeelt hij ook het orgel in de 

Grote Kerk en wil dit nu ook graag ten gehore brengen bij u 

in de huiskamer. 

 

Het programma begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 

19.45 uur. U kunt meekijken en luisteren via kanaal 701 

van de Cai en via www.kerkdienst gemist Grote Kerk 

Harderwijk. 

U luistert en kijkt toch ook? 

 

Bericht van de tentweek commissie 

 

Beste gemeenteleden, 

Wij hadden vorige week als 

kernteam van de Tentweek een 

online vergadering. Het is lastig 

om een beslissing te nemen over 

het al dan niet doorgaan van deze 

evangelisatieweek, D.V. van 23-27 augustus 2021. 

Wel willen we als het mogelijk is, wat activiteiten 

oppakken die passen binnen het doel van de Tentweek 

volgens ons beleidsplan. Activiteiten die op  

laagdrempelige manier de mensen in onze stad met het 

evangelie in contact brengen. 

Eind april komt er een definitieve beslissing, of deze 

evangelisatieweek wel of niet doorgaat dit jaar. Zou u/jij 

bereid zijn om mee te werken of een bijdrage te leveren aan 

de Tentweek 2021? We horen het graag van u via 

info@tentweekharderwijk.nl. Hier kunt u en kun jij ook 

goede ideeën kwijt voor programmaonderdelen van een 

Tentweek in coronatijd.Wij beseffen dat we afhankelijk zijn 

van allerlei omstandigheden, maar we willen vooral achter 

Hem aan gaan, die volmaakt weet hoe onze weg zal gaan. 

Namens de commissie:  

Alie, Annemieke, Betsie, Dikkie, Eline, Marja, Meta, 

Sjoukje 

 

 Nieuws van Sjemen 

  

Ook bij boekhandel Sjemen bestellen mogelijk en ophalen 

via click & collect…. 

Helaas is Christelijke boekhandel Sjemen vanwege de 

coronamaatregelen nog steeds gesloten, maar u kunt uw 

boeken, ansichtkaarten of andere artikelen nog wel bij ons 

bestellen.U kunt dit doen via: 

e-mail: sjemen@sjemen.nl tel. nr.: 0341-420771 

de website: www.sjemen.nl 

U kunt de bestelling op een afgesproken tijdstip aan de deur 

van Sjemen ophalen (click & collect) of wij bezorgen de 

artikelen gratis bij u thuis in Harderwijk en omgeving! 

Steun de lokale Christelijke boekhandel en bestel uw 

boeken via ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedsruimte van Harderwijk 

 

Het is zover!  

De permanente 24-7 gebedsruimte van Harderwijk gaat 

open, en wel onder de naam: HK24∙7 

Opening 

Op 4, 5 en 6 maart van 10:00 tot 20:00 houden we OPEN 

HUIS en is iedereen welkom om (om de beurt natuurlijk) 

een kijkje in het gebedshuis te komen nemen.  

Laat even weten (aan mij: stephan@stichtingecho.nl) welke 

dag en hoe laat jij wil komen kijken, zodat we zeker weten 

dat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn.  

Spontaan langskomen mag natuurlijk ook maar dan heb je 

kans dat je even buiten moet wachten. 

Wat is HK24∙7? 

HK24∙7 is een gebedsruimte waar je 24 uur per dag, 7 

dagen per week, 52 weken per jaar terecht kan om te 

bidden.  

http://www.kerkdienst/
mailto:sjemen@sjemen.nl


Bidden voor Harderwijk, bidden voor jouw omgeving, te 

aanbidden of om God te ontmoeten. En bidden is meer dan 

alleen handjes gevouwen,  

oogjes dicht. In HK24∙7 kun je bidden en aanbidden door te 

schilderen, schrijven, muziek te maken en allerlei andere 

manieren om jouw gedachtes en gevoelens naar God te 

uiten. 

Voor wie is HK24∙7? 

HK24∙7 is voor iedereen die wil bidden en God wil 

ontmoeten. Bijvoorbeeld een gebedsgroep van een kerk of 

juist een individuele bidder.  

Voor als je een rustig plekje zoekt om Stille Tijd te hebben, 

of samen met anderen God wil aanbidden op muziek. Maar 

juist ook zoekers en twijfelaars zijn van harte welkom om 

in HK24∙7 te zoeken,  

te kloppen en God te vinden. 

 

Hoe werkt het? 

Via 24-7harderwijk.nl kun je je inschrijven om een tijdsslot 

te reserveren in HK24∙7. Als je je hebt ingeschreven krijg je 

een 4-cijferige code.  

Met die code kun je het sleutelkluisje aan de buitenkant van 

HK24∙7 openen en met de sleutel de deur openen. Als je 

klaar bent doe je de deur op slot en doe je de sleutel weer in 

het sleutelkluisje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HK24∙7 

Waarom de naam HK24∙7? Harderwijkse vissersschepen 

kregen vroeger (en nu nog steeds) een visserijnummer, 

beginnend met HK (van HarderwijK) en dan een 

opeenvolgend nummer.  

In de Bijbel zien we vissers en schepen vaak terug. Jezus 

zegt: "Ik maak jullie vissers van mensen". Jezus ging ook 

vaak het water op om alleen te zijn, alleen met Zijn 

Vader.HK staat ook voor HuisKamer, 

een plek waar je 24-7 terecht kunt om God te ontmoeten. 

Gewoon zoals je bent, thuis, dichtbij De Vader. 

Waar is HK24∙7? 

Aan de rand van het centrum van Harderwijk, aan de 

Plantage (tussen nr 10 en 12), aan de achterkant van 

christelijke boekenwinkel Sjemen. 

Voor meer info, neem contact op met ondergetekende of 

check 24-7harderwijk.nl  

Hopelijk tot 4, 5 of 6 maart! 

Met vriendelijke groet, 

Stephan Hobrink,  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Voorgangers zondag 28 februari 2021 

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

17.00 uur –  Ds. J.W. van Bart 

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’. 

mailto:weekbriefgrotekerk@hotmail.com

