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

Rondom de eredienst

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. J. het Lam, Harderwijk 

Schriftlezing: Exodus 3: 1 t/m 15

Thema: Zijn Naam is “Ik ben” en Hij zal er zijn'

Middagdienst (17.00 uur)
Dhr. J.D. Scherphof, Elburg (weerklankdienst)

Schriftlezing: Jes. 61: 1 t/m 3; Lukas 4: 16 t/m 30

Thema: 'gezonden om gebrokenen van hart te verbinden'

Kinderbijbelvertelling
Tijdens de zomervakantie is er geen 
Kinderbijbelvertelling.

Collecten  
1. Studiefonds Gereformeerde Bond

2. Opbouw en voortgang van het kerkenwerk

3. Kerk 

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” of via de Scipio app

Rondom de gemeente

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

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 voor de voedselbank 

Voor aankomende week (week 30) mag u de volgende 
producten aanleveren: 

pak hagelslag/kuipje halvarine/tomaten in blik

Schoonmaak Grote Kerk

De restauratiewerkzaamheden in de Grote Kerk zijn 
afgerond. Nu kan de grote schoonmaak beginnen. Binnen 
de Grote Kerk is een grote groep trouwe vrijwilligers actief 
om de kerk wekelijks schoon te maken voor de zondagse 
diensten. Ook voor extra klussen kan regelmatig een beroep
op hen worden gedaan. Het zou geweldig zijn als er naast 
deze vrijwilligers ook andere gemeenteleden zijn die tijdens
de zomerperiode een paar uurtjes vrij kunnen maken en 
bereid zijn om te komen helpen. Op deze manier kan 
iedereen een steentje bijdragen. Heeft u of heb jij nog een 
paar uurtjes over, neem dan contact op met koster Jaap 
Boone. Hij is bereikbaar via: kostergrotekerk@gmail.com 
of tel.nr. 

De koffie staat in ieder geval klaar!
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Ingang fietsenstalling

Vorige week is netwerkbeheerder Liander begonnen met de 
uitbreiding van de capaciteit van het transformatorhuisje 
gelegen naast het Wheme terrein. Vanwege de werk- 
zaamheden zal de toegang naar de fietsenstalling vanuit de 
Israëlstraat aankomende zondag en mogelijk ook volgende 
week zondag niet gebruikt kunnen worden. De 
fietsenstalling is dan alleen te bereiken via het tegenover 
gelegen smalle poortje vanuit de Korte Kerkstraat.

Colofon

Voorgangers zondag 1 augustus 2021

09.30 uur –  Ds. D. Dekker, Putten (weerklank) 

17.00 uur –  Dhr. J.D. Scherphof, Elburg 
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De vermelde data zijn gegeven onder de bede van

‘zo de Heere wil en wij leven’.
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