
 

 
 

 

Hervormde Gemeente Harderwijk 

Wijkgemeente Grote Kerk 

 

 

Zondag 25 april 2021   Weekbrief jaargang 9, nummer 17 

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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst  09.30 uur 

Ds J.M.Molenaar, Ede 

Schriftlezing: Efeze 5: 1-20 

Spreuken 23: 19-35 
 

Middagdienst  17.00 uur 

Ds. J.W. van Bart                                             

Schriftlezing:  Genesis 2, 4-9                                                                                                                                    

Numeri  35, 9-15 en  1 Johannes 3, 11-17 

Thema: Het zesde gebod (Heid.cat. zondag 40) “de 

waarde van het leven” 

 

Kinderbijbelvertelling 

Bijbelgedeelte: Johannes 21 15-23 

“Petrus mag apostel van Christus zijn”.  

De kinderen hebben het werkje thuis ontvangen. 
 

Collecten  

1. Diaconie: De Herberg 

2. Gemeente opbouw en evangelisatie 

3. Kosten kerk TV 

 

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´. 

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 

De Herberg collecte                                                       
Zondag 25 april a.s. is de diaconie collecte bestemd voor 

De Herberg.                                                                        

De Herberg is er voor iedereen die beschutting zoekt in de 

storm van het leven. Men wil als verlengstuk van de plaat-

selijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke 

begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden. Als 

mensen even afstand willen nemen van de woon- of werksi-

tuatie en zich willen bezinnen op levensvragen, dan biedt 

De Herberg daarvoor de gelegenheid. Het kan gaan om 

eenzaamheid, overbelasting, verwerken van verlies, span-

ning binnen relaties of binnen het bedrijf. Wie zo in het 

donker zit, ziet Gods hand niet of nauwelijks meer. De 

gasten komen voor 2, 4 of 6 weken naar De Herberg. Ook 

leden vanuit onze gemeente mochten hier enkele weken 

verblijven. De medewerkers van De Herberg willen helpen 

vanuit de liefde van Christus. Helpen, zodat u het leven 

weer aan kunt, samen met God. Er is op werkdagen een 

telefonisch spreekuur van 09:00-10:00 uur en van 12:45-

13:15 uur Christus zegt: 'Komt allen tot Mij die vermoeid 

en belast zijt en Ik zal u rust geven.'U kunt uw gift overma-

ken naar het rekeningnummer van de diaconie: 

NL70RABO0317763520 o.v.v. “De Herberg”.Als diaconie 

willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. 

Van het College van Kerkrentmeesters 
‘10.000 redenen tot dankbaarheid’. Met de tekst van dit 

lied, dat klinkt als een psalm als je het hardop leest,  

werd 13 april de online vergadering van College van 

Kerkrentmeesters geopend. 

Met dankbaarheid hoorden we het mooie resultaat van 

Actie Kerkbalans 2021.  

We hebben alle reden om dankbaar te zijn, want aan de 

oproep om een bijdrage toe te zeggen is bijna genoeg 

gehoor gegeven.  

De begroting voor dit jaar hopen we daardoor worden 

gehaald: er is 382.186 euro aan toezeggingen en het 

begroot bedrag is 385.200 euro. 

 U en jou willen we hiervoor hartelijk bedanken! In totaal 

zijn er 1.192 toezeggers, waarvan 474 digitaal.  

Tegelijkertijd hebben we naast deze vreugde ook rekening 

te houden met een forse daling van inkomsten voor 2021 

vanwege de aanhoudende coronamaatregelen.  

Hierbij kunt u denken aan verhuur van de Grote Kerk en de 

Wheme, bazaars, de boeldag: het is de vraag of en wanneer 

dit weer door kan gaan. 

We konden in de vergadering verder veel zaken, projecten, 

commissies en bezigheden bespreken.  

Hoewel er door het coronavirus het een en ander niet door 

kan gaan, gaat het gemeenteleven en de bijbehorende 

kerkdiensten gelukkig toch nog (al dan niet online) door. 

Het is dan ook goed om als College elkaar hierover bij te 

praten. 

We zijn blij u en jou te kunnen informeren over het 

genomen besluit om Jaap Boone te benoemen als koster-

beheerder van de Grote Kerk.  

Rondom de gemeente 



Hij zal per 1 mei starten. We zullen hem vragen om zichzelf 

in de weekbrieven en kerkbode aan u voor te stellen.  

We wensen hem ook vanaf deze plek veel succes en zegen 

toe in deze mooie functie! 

Onze zoektocht naar een administratief medewerker voor 

het Kerkelijk Bureau heeft helaas nog geen resultaat mogen 

opleveren. 

 Zoekt, denkt en bidt u met ons mee? In de kerkbode vindt 

u nogmaals de advertentie met meer informatie over deze 

functie. 

 

Solidariteitskas 2021 
Binnenkort ontvangt u weer de jaarlijkse envelop met het 

verzoek bij te dragen aan de Solidariteitskas. 

Als kerkelijke gemeente vragen wij aan ieder lid een bij-

drage van € 10,00. 

Daarvan gaat € 5,- naar de Solidariteitskas en € 5,- is be-

stemd voor onze eigen gemeente. 

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo 

helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan 

van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de 

Protestantse Kerk. 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan 

contact op met de kerkenraad, of kijk op de website 

www.pkn.nl/solidariteitskas. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

  

Inzameling voedselbank 

De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten ontvangt 

graag de volgende artikelen in week 17: aardappelpuree 

Blik corned beef en zuiveldrank 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefdemaaltijd                                                                      
Er kunnen omstandigheden in het leven zijn waardoor het 

kortstondig moeilijk is om een warme maaltijd klaar te 

maken. Te denken valt aan ziekte, thuiskomst na opname 

ziekenhuis, kuren die zijn ondergaan, overlijden van een 

geliefde, zwangerschap enz. Momenten waarin de zorg 

voor jezelf, en/of partner en/of gezin je heel zwaar valt. 

Terwijl een warme maaltijd je/jullie goed zou doen kost het 

je heel veel moeite om dat klaar te maken. Voor dit soort 

situaties willen we een maaltijddienst in de gemeente op-

zetten. Om dit te realiseren zijn we nu eerst op zoek naar 

vrijwilligers die zich hiervoor willen inzetten.  Vrijwilligers 

vanuit de gemeente  die bereid zijn om een warme maaltijd 

te bereiden en te brengen bij broeders en zusters die het zo 

nodig hebben maar het tijdelijk niet zelf kunnen klaarma-

ken. Dus ben je bereid om een liefdemaaltijd voor een 

ander klaar te maken meld je dan aan. We hebben echt wel 

een behoorlijk aantal vrijwilligers nodig voor een goede 

basis van dit werk. Hoe vaak we dan een beroep op je doen 

hangt sterk af van de aanvragen en het aantal vrijwilligers 

wat mee gaat doen. Maar met elkaar moet het toch lukken. 

Misschien kunnen we op deze wijze ook invulling geven 

aan wat over de eerste gemeente in Handelingen 2 geschre-

ven is: ‘terwijl zij (broeders en zusters in de gemeente) van 

huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel 

tot zich, met vreugde en eenvoud van hart, en zij loofden 

God en vonden genade bij heel het volk’  Heb je vragen of 

belangstelling om mee te gaan doen als vrijwilliger dan kun 

je contact opnemen met de kerkenraad 

Harderwijk zingt oranjeconcert 2021                      
Op D.V. vrijdag 30 april zal er vanuit de Grote Kerk van 

Harderwijk weer een uitzending zijn van Harderwijk Zingt. 

Deze keer een concert in het kader van herdenken en be-

vrijding. Medewerking verlenen o.a. Carina Petersen- 

Bossenbroek, panfluit, Martin Vermeer en Johan Petersen, 

tenor,een Koperensemble o.l.v. Adriaan Bruinink. Dit con-

cert wordt live uitgezonden op de Kerk TV (kanaal 701) en 

is tevens te volgen en terug te zien opde website van Kerk-

dienstgemist.nl (zoek op Grote Kerk Harderwijk). Het con-

cert begint om 19.30 uur. 

  

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Voorgangers zondag 2 mei 2021 

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

17.00 uur – Ds. J. H. Koppelman, Wapenveld 

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
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