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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen
Rondom de eredienst
Ochtenddienst (09.30 uur)
Ds. H. Brandsen, Harderwijk
Schriftlezing: Genesis 47:27-32 en 49:1-2, 18, 29-33
Thema: ‘Voorbereiden’
Middagdienst (17.00 uur)
Ds. C.P. Both
Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11
Thema: ‘De mindset van Jezus Christus’
Kinderbijbelvertelling
Bijbelgedeelte: Johannes 21:1-14
Het gaat vanmorgen over 'Een maaltijd met de levende
Heer’. De kinderen hebben het werkje thuis ontvangen.
Collecten
1. Diaconie
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´.

Rondom de gemeente
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.

Inzameling voedselbank
De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten
ontvangt graag de volgende artikelen in week 16:
toiletreiniger, koffiepads 36, 48 of 56 stuks verpakking,
(kruiden)mix voor nasi of bami.
Samen wandelen
De paden op, de lanen in, Vooruit met flinke pas, Met
stralend oog en blijde zin… De eerste regels uit een bekend
kinderliedje. Als je het zo leest krijg je er direct zin in. En
dat kan ook nog eens. Aanstaande woensdagmorgen
vertrekken we weer om 10.00 uur vanaf het kerkplein. Een
uurtje wandelen in en rondom de oude binnenstad. Elkaar
ontmoeten en spreken onder het lopen.
Loop met ons mee met ‘stralend oog en blijde zin’.
Hortensia Actie: bestellen voor 20 april!
De Zendingscommissie organiseert een verkoop actie van
hortensia’s. Opbrengst is voor het zendingswerk van de
familie van Veelen (GZB) in Indonesië. Doet u mee? Dit
jaar kan er helaas geen zendingsbazaar gehouden worden;
wel organiseren wij enkele verkoopacties. De hortensia’s
zijn voor buiten. U kunt ze op zaterdag 22 mei
(pinksterweekend) afhalen in een drive-thru in Harderwijk.
Kosten: 11 euro per stuk, 2 voor 20 euro.
U kunt de hortensia’s tot uiterlijk 20 april bestellen via het
mailadres: hortensia.actie@gmail.com. Voor wie geen mail
heeft, is telefonisch bestellen mogelijk via 06-16264320
(graag alleen gebruik van maken als u geen mogelijkheid
heeft om te mailen). Na bestelling ontvangt u t.z.t verdere
informatie: een link met betaalverzoek, locatie van de
drive-thru en tijdslot op 22 mei. Voor mensen zonder
vervoer is bezorging mogelijk.
Bij bestelling graag vermelden:
• uw naam en adres
• uw telefoonnummer
• het aantal hortensia’s
• de gewenste kleur: geen voorkeur/ wit/ roze/ rood/
blauw/ lila

Colofon
Voorgangers zondag 25 april 2021
09.30 uur – Ds. J.M. Molenaar, Ede
17.00 uur – Ds. J.W. van Bart (Weerklank)
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

Redactie weekbrief Grote Kerk
Christian van Goch, Wienanda Mazier, Heidy Poppe
E-mail: weekbriefgrotekerk@hotmail.com
Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagochtend voor 09.00 uur.
De vermelde data zijn gegeven onder de bede van
‘zo de Heere wil en wij leven’.

