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Zondag 11 juli 2021   Weekbrief jaargang 9, nummer 28 

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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. C. van de Scheur, Eemnes 

Schriftlezing: Handelingen 5:24-42 

Thema: ‘De interventie van Gamaliël’ 
 

 Middagdienst (17.00 uur) 

Ds. J.W. van Bart 

Schriftlezing: Jeremia 18:1-19 

Thema: ‘Wat is uw Godsbeeld?’ 
 

Kinderbijbelvertelling 

Tijdens de zomervakantie is er geen 

kinderbijbelvertelling. 
 

Collecten 

1. Diaconie, fruitbakken en bloemen 

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk 

3. Pastoraat 

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. 

 

Inzameling voedselbank 

De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten  

ontvangt graag de volgende artikelen in week 28: pot 

sandwichspread, fles toiletreiniger, pak houdbare melk. 

 

Crèche 

Er wordt volop versoepeld dus ook voor de crèche is weer 

e.e.a. mogelijk. In de zomerperiode willen wij ouders de 

mogelijkheid geven om kinderen onder te brengen bij de 

crèche. Dit gaat op basis van een aanvraag, stuur een mail 

naar                                      en geef daarbij datum en het 

aantal kinderen aan en wij kijken met de vrijwilligers wat 

er mogelijk is voor die desbetreffende datum. Garanties 

geven we niet maar we willen zo ouders in staat stellen om 

samen een kerkdienst te bezoeken. 

Ook zijn we voor het nieuwe seizoen op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. Het clubje met trouwe vrijwilligers slinkt en 

daarom zoeken we verse krachten die het leuk vinden om 

op de allerkleinsten te letten. Voel jij / voelt u zich 

geroepen? Mail of bel met Jeroen van Loo, 06-                 of 

mail naar het eerder genoemde mailadres. 

 

Tentweek 2021 

Als bijlage bij de Weekbrief treft u de flyer aan voor de 

Tentweek 2021. We zoeken nog vrijwilligers voor de 

verschillende onderdelen en ook tentwacht. Kunt u helpen? 

Laat het dan weten via info@tentweekharderwijk.nl.  

Graag tot ziens in de Tentweek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondom de gemeente 

mailto:info@tentweekharderwijk.nl


 

 

 

 

Colofon 

Voorgangers zondag 18 juli 2021 

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

17.00 uur – Ds. M. Visser, Wezep 

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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