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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen
Rondom de eredienst
Ochtenddienst (09.30 uur)
Ds. J.W. van Bart
Schriftlezing: Psalm 103
Thema: ‘De sterveling, dat ben ik!’
Middagdienst (17.00 uur) (Weerklank)
Ds. W.N. Middelkoop, CGK Harderwijk
Schriftlezing: Johannes 8:31-46, Johannes 14: 1-6,
Jakobus 3:1-12, HC Zondag 43

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Zacharia 2:1-5
Het visioen van horens en de smeden
Collecten
1. Diaconie; financiële ondersteuning personen
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´ of via de Scipio-app

Rondom de gemeente
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.
Agenda
26 oktober 20.00 uur GGG (voorbereiding en vragen
liggen bij de ingang van de kerk)
28 oktober 19.30 uur Kerkenraad in de Wheme
29 oktober 19.30 uur Thema-avond voor de jongeren
over homoseksualiteit met Herman van Wijngaarden (Hart
voor homo’s)

Inzameling voedselbank
De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten
ontvangt graag de volgende artikelen in week 43:
vruchtensap/frisdrank 0% suiker en aardappelpuree.

Dankdagcollecte
D.V. woensdag 3 november 2021 is het dankdag voor
gewas, arbeid en visserij. In een extra dienst wordt God
gedankt voor alles wat we in het afgelopen jaar hebben
mogen ontvangen. Als we in de wereld om ons heen kijken
is voedsel en werk niet vanzelfsprekend. Ook dit jaar
beseffen we dit maar al te zeer. De coronapandemie teistert
al anderhalf jaar onze samenleving en ons bestaan.
Gelukkig is de situatie in ons land grotendeels onder
controle. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar zorg en
spanning zijn nog niet verdwenen. Als gevolg van met
name de coronaperikelen komen de opbrengsten uit
collecten naar verwachting in 2021 lager uit. Vooral door de
hogere opbrengst uit de Actie Kerkbalans is de lagere
opbrengst gelukkig beperkt gebleven. Binnenkort ontvangt
u van het College van Kerkrentmeesters het verzoek om
een gift over te maken voor de Oogstcollecte. In de
begeleidende brief wordt het over 2021 verwachte
financiële tekort van de Hervormde Gemeente Harderwijk
uitgebreid uitgelegd. Om dit tekort in te lopen is een extra
bijdrage nodig van circa € 25 per bijdragend lid. Er wordt
in de gemeente veel werk verricht. Gelukkig mogen we
rekenen op de hulp van veel vrijwilligers. Het vele werk
kan echter pas blijvend verricht worden als we met elkaar
ook in financieel opzicht willen bijdragen aan de
instandhouding van onze kerk. Want de kerk kost ook geld.
Helpt u dit jaar ook weer mee om het financiële plaatje
dekkend te maken?
Kerstevent
Dit jaar vindt er, na een onderbreking van een jaar, weer het
Kerstevent plaats, hier in Harderwijk en wel op 10 en 11
december. Naast alle spelers die nodig zijn om dit mogelijk
te maken is er een gebedsteam op de achtergrond aanwezig
die voor en op deze dagen bid. We zijn dus specifiek op
zoek naar u die mee zou willen bidden. Dit bidden doen we
op een locatie in Harderwijk, deze wordt later bekend
gemaakt. Graag nodig ik u/jou uit om je hiervoor op te
geven als je je hiertoe geroepen voelt.
Opgeven kan via onderstaand emailadres. Wat ik van u, als
gegevens nodig heb is in elk geval uw gsm-nummer, dan
bent u te bereiken voor mij op de dagen zelf.

Karin Santing.
www.kerstevent.nl

Aanleveren kopij Weekbrief
De tijd voor het aanleveren van de kopij voor de Weekbrief
is gewijzigd. Wij ontvangen de kopij voor in de Weekbrief
graag uiterlijk donderdagmiddag voor 17.00 uur. Kopij wat
later aangeleverd wordt, zal meegenomen worden in de
volgende Weekbrief.

Colofon
Voorgangers zondag 31 oktober 2021
09.30 uur – Ds. J.W. van Bart
17.00 uur – Ds. J. het Lam
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
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