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Zondag 9 mei 2021   Weekbrief jaargang 9, nummer 19 

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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. W.N. Middelkoop, Harderwijk 

Schriftlezing: Handelingen 17:15-34 

Thema: ‘Paulus in Athene’ 
 

 Middagdienst (17.00 uur) 

Ds. J.W. van Bart 

Schriftlezing: Psalm43 

Thema: ‘Hoop op God n.a.v. 4 en 5 mei’ 
 

Kinderbijbelvertelling 

Bijbelgedeelte: 2 Koningen 2:1-18 

Het gaat vanmorgen over 'De hemelvaart van Elia’.  

De kinderen hebben het werkje thuis ontvangen. 
 

Collecten 

1. Diaconie, fruitbakken en bloemen 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Instandhouding Eredienst 

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. 

 

Verjaardag 

 

 

 

Agenda 

Woensdag 12 mei 10.00 uur Samen wandelen,  

kerkplein 

 

Inzameling voedselbank 

De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten  

ontvangt graag de volgende artikelen in week 19: rol 

vuilniszakken, soep in stazak (kip of zonder vlees), 

volkoren knäckebröd. 

 

Vluchtelingmaatjes gezocht, nu ook voor 

statushouders 

In het AZC wordt de eenzaamheid in deze tijd sterk 

gevoeld. Ver van huis, in een vreemd land met een vreemde 

taal. En dan nog de corona maatregelen, waardoor veel 

activiteiten niet doorgaan. Daarom zijn vrijwilligers op dit 

moment des te meer nodig: mensen die een tijdje willen 

optrekken met een vluchteling, iemand helpen met het leren 

van de taal, of activiteiten ondernemen zoals samen 

wandelen, sporten of eten. Op dit moment zoeken we onder 

meer een man die Frans spreekt als maatje voor een 

Algerijnse man uit het AZC.  

Recent is in overleg met de burgerlijke gemeente 

(Meerinzicht) besloten om het project uit te breiden naar 

statushouders in Harderwijk en Ermelo. Voor vrijwilligers 

een mooie kans om gedurende een langere periode contact 

met een statushouder of gezin te hebben. We zijn hiervoor 

op zoek naar vrijwilligers. Doet u mee? Bij aanmelding 

worden uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht, om 

een goede match te kunnen maken. En bij de eerste 

ontmoeting met een vluchteling of statushouder is er de 

mogelijkheid dat een medewerker van stichting Gave 

meegaat.  

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij 

Geriska Poortman, coördinator vluchtelingmaatjes project 

via mailadres vluchtelingmaatjes@gmail.com. 

 

Gezocht Commissieleden Het Baken 

Het Baken is op zoek naar commissieleden. We zijn een 

interkerkelijke evangelisatiecommissie die jongeren dient 

en ondersteunt in Het Bakenwerk op Kriemelberg 

Bushcamp. Ieder jaar gaat dit om zo’n 75 vrijwilligers die 

Zijn liefde uitdragen in het werkveld, 55 teamleden, 5 

pastorale echtparen, 10 mentoren. Kijkt u op 

www.bakenharderwijk.nl bij vacatures voor meer 

Rondom de gemeente 
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informatie. Het werk zegent absoluut aan 2 kanten… Tot 

snel! 

 

Uitgaan en Binnenkomen – Café de Liefde 

Bruggestraat 5 – een vaste plek voor vriendschap, respect 

en een goed gesprek. 

 

Actie: help Café de Liefde en bestel de Borrelbox! 

 

Kent u Café de Liefde al? Café de Liefde organiseert (als 

het weer kan) regelmatig bijeenkomsten die draaien om 

vriendschap, respect en verrassende gesprekken. Café de 

Liefde is er voor gelovigen en ongelovigen. 

Jarenlang was Café de Liefde ‘on tour’ in Harderwijk, te 

gast bij andere horecagelegenheden. Zo waren er thema-

avonden, gezellige avonden, proeverijen, een uniek politiek 

café en een allerlei workshops. En vergeet niet de 

regelmatig terugkerende ‘Zondag met Café de Liefde’: een 

gezellige, informele bijeenkomst met een spreker met 

boodschap. 

 

Sinds kort hebben we een eigen locatie voor deze 

evenementen: een sfeervol cafépand aan de Bruggestraat 5, 

in de binnenstad van Harderwijk. We zijn ontzettend blij 

met dit pand en maken er een sfeervolle ontmoetingsplek 

van. Iedereen is welkom en wordt met respect en aandacht 

ontvangen. Kijk op onze website 

www.cafédeliefdeharderwijk.nl als u meer wilt weten. 

 

Help Café de Liefde en bestel de Borrelbox!  

 

Wilt u Café de Liefde ondersteunen? Dat zouden we 

ontzettend waarderen! Voor het opknappen en inrichten van 

ons pand aan de Bruggestraat 5 is namelijk best veel geld 

nodig. U kunt ons onder meer steunen door de aankoop van 

een unieke, met liefde gemaakte Borrelbox. De Borrelbox 

bestaat uit bakjes met lekkere tapas-hapjes en smeersels, 

iets om mee te dippen, desgewenst met wijn en/of bier, 

eventueel gepresenteerd op een houten broodplank die is 

gemaakt door de mensen in de werkplaats van het Leger 

des Heils. 

 

 

 

De Borrelbox kan worden bezorgd of is af te halen bij 

Alleman. Betalen graag via de website. 

Helpt u ons deze droom verder waar te maken? 

Bestel de Borrelbox via 

www.cafedeliefdeharderwijk.nl/webshop.  

En als u in de buurt bent graag tot ziens in de  

Bruggestraat 5! 

De borrelbox wordt met liefde voor je klaargemaakt door 

medemensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. En ook 

de voorbereiding en de bezorging; alles wordt met liefde 

gedaan. 

 

GZB Event 2021 

 
 

Colofon 

Voorgangers zondag 16 mei 2021 

09.30 uur – Ds. C.P. Both, Harderwijk 

17.00 uur – Ds. S.J. Verheij, Barneveld 

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’. 
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