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Hervormde Gemeente Harderwijk 

Wijkgemeente Grote Kerk 

 

 

Zondag 12 september 2021   Weekbrief jaargang 9, nummer 37 

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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 

Opening Winterwerk 
Ds. J.W. van Bart 

Schriftlezing: Lukas 19:1-10 

Thema: ‘Kom!’ 
 

 Middagdienst (17.00 uur) 

Ds. J.W. van Bart 

Schriftlezing: Efeze 1:1-14 
 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: Genesis 22 

Het gaat vanmorgen over ‘Abrahams geloof op de proef 

gesteld’. 

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

 

Collecten 

1. Jeugdwerk 

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. 

 

Afwezigheid pastoraal werker Versluis 

Van maandag 30 augustus t/m zondag 19 september heeft 

broeder Versluis vakantie. Vanaf maandag 20 september is 

hij weer bereikbaar. 

 

In de middagdienst 

In de middagdienst staan we stil bij Efeze 1:1-14. Paulus 

noemt hier drie zegeningen die hij verbindt aan de Vader, 

aan Christus en aan de Heilige Geest. Goed om dit thuis al 

eens na te lezen. Bij elk van die zegeningen noemt hij twee 

woorden die het geheim van elke zegen bevatten. Om dat 

geheim gaat het zondagmiddag in de verkondiging. 

 

Agenda 

15 sept.  19.45 uur  Bijbelkring (vooraf aanmelden bij  

  ds. Van Bart) 

16 sept. 09.30 uur  Bijbelkring (voor wie liever niet  

  ’s avonds gaat, onze ouderen) 

18 sept.  10.00 uur  Opening winterwerk -2 

 19.15 uur  Jongerenavond 

 

Inzameling voedselbank 

De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten  

ontvangt graag de volgende artikelen in week 37: 

smeerkaas (ongekoeld houdbaar), volkoren tortilla’s, 

kruidenmix voor Taco’s/wraps/tortilla’s. 

 

Vacature redactie Weekbrief Grote kerk 

Wij zijn op zoek naar een nieuw redactielid voor de 

Weekbrief van de Grote Kerk. Christian van Goch verlaat 

de redactie na jarenlange inzet. Hiervoor hartelijk dank! 

 

Als redactielid van de Weekbrief maak je één keer in de 

drie weken de Weekbrief volgens een standaard format. Je 

plaatst de stukken die via de mail zijn aangeleverd en 

verzendt de Weekbrief via de mail op vrijdag of zaterdag. 

Daarnaast zorg je voor publicatie op de website. 

Heb je interesse of wil je meer weten, mail dan naar 

weekbriefgrotekerk@hotmail.com.  

 

 

Rondom de gemeente 

mailto:weekbriefgrotekerk@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Voorgangers zondag 19 september 2021 

09.30 uur –  Ds. J.W. van Bart (Voorbereiding HA) 

17.00 uur –  Ds. J. het Lam, Harderwijk 

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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