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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 (weerklankdienst)
Schriftlezing: Prediker 1; 2 Korinthe 5
Thema: 'niets verandert?'

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.

Middagdienst (17.00 uur)
Ds. G.H. Koppelman, Wapenveld
Schriftlezing: Romeinen 1: 18 t/m 25
Thema: 'Art. 2 van de Ned. Geloofsbelijdenis'

Bedankje

Kinderbijbelvertelling
Bijbelgedeelte: Handelingen 12: 5 t/m 19
Het gaat vanmorgen over 'Petrus zit gevangen maar
wordt bevrijd'
De kinderen hebben het werkje thuis ontvangen.
Collecten
1.
Diaconie: diverse doelen
2.
Gemeenteopbouw en evangelisatie
3.
Pastoraat
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

Beste gemeenteleden,
We willen jullie hartelijk bedanken voor alle kaarten die we
mochten ontvangen na de doop van onze dochter Elynn op
zondag 11 april jl. Wat een bemoedigende woorden hebben
jullie naar ons gestuurd. Ondanks dat we niet als gemeente
samen konden zijn in de kerk, zijn we dankbaar dat de
doopdienst doorgang kon vinden en velen van jullie de
dienst online konden volgen.
Met vriendelijke groet,
Dennis, Nicolette en Elynn de Putter

Inzameling voor de voedselbank
Voor aankomende week (week 18) mag u de volgende
producten aanleveren:
pot sandwichspread/pastasaus(pot of stazak)/zak rozijnen

Agenda
5 mei

Samen Wandelen 10.00 uur Kerkplein

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

Liefdemaaltijd
In de weekbrief en de kerkbode heeft een oproep gestaan
voor vrijwilligers om te koken voor gemeenteleden met
tijdelijke zorg. Een zorg van die omvang dat men even niet
in staat is om zelf een zo nodige warme maaltijd klaar te
maken. We willen hen graag helpen door dit tijdelijk van
hen over te nemen. Gelukkig zijn er al gemeenteleden
geweest die zich aangemeld hebben. Daar zijn we dankbaar
voor. Maar voor een bredere basis, die we echt nodig
hebben, zijn het er nog te weinig. Vandaar nogmaals de
oproep, als je enigszins in de gelegenheid bent om mee te
helpen meld je alsjeblieft aan. Voor meer informatie zie
kerkbode en weekbrief vorige week

Het Baken.. van start
Gisteren, zaterdag 1 mei zijn we de camping op gegaan. 9
enthousiaste teamleden, 2 mentoren en een pastoraal team.
Deze week mogen we Zijn liefde uitstralen en een
luisterend oor bieden aan de gasten op de camping. Helaas
geen sing-in deze meivakantie. Wilt u weten wat we wel
doen of wilt u overwegen het campingwerk te ondersteunen
ga dan naar www.bakenharderwijk.nl Uiteraard vragen we
u ook om voor en met het team te bidden.
Colofon
Voorgangers zondag 9 mei 2021
09.30 uur – Ds. W.N. Middelkoop, Harderwijk (CGK)
17.00 uur – Ds. J.W. van Bart, Harderwijk (weerklank)
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