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Zondag 3 oktober 2021   Weekbrief jaargang 9, nummer 40 

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

Rondom de eredienst 

Ochtenddienst (09.30 uur) 
Ds. J.W. van Bart 

Schriftlezing: Genesis 12:1-4 

Thema: ‘De zegen van(uit) Israël’ 
 

 Middagdienst (17.00 uur) 

Ds. P. Nobel, Garderen 
 

Kinderbijbelvertelling 

Leeftijd: 4 t/m 9 jaar 

Bijbelgedeelte: Genesis 27:1-40 

Het gaat vanmorgen over ‘Jacob bedriegt zijn vader’. 

We wensen de kinderen met de leiding - en de kinderen 

die in de dienst blijven - een gezegende morgen toe. 

 

Collecten 

1. Diaconie; Israëlcollecte  

2. Gemeenteopbouw en evangelisatie  

3. Onderhoud orgels 

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 

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 

5 okt. 19.00 uur Catechisatie 

 20.00 uur Catechisatie 

7 okt. 19.00 uur  Gebedssamenkomst 

 

 

Ouderenbijbelkring (donderdagmorgen) 

Helaas lijken er niet voldoende deelnemers meer te zijn 

voor deze kring. Mocht dit in de toekomst anders worden 

zal er zeker weer opnieuw ruimte zijn om deze kring op te 

starten. Voorlopig is er dus geen ouderenbijbelkring meer 

op donderdagmorgen. 

 

Gebedssamenkomst 

In het nieuwe seizoen willen we weer verder gaan met de 

gebedssamenkomsten. Op donderdagavond 7 oktober om 

19.00 uur komen we voor de eerste keer samen in de 

benedenzaal van de Wheme. Het zijn korte bijeenkomsten 

die ongeveer een half uur duren. In de Bijbel komt op veel 

plaatsen duidelijk naar voren dat het gemeenschappelijk 

gebed gestimuleerd en gezegend wordt Duidelijke 

voorbeelden daarvan zien we in het boek Handelingen. 

Het eendrachtig aanhoudend gebed van de gemeente wordt 

verhoord. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal dat Petrus in 

de gevangenis zit. En dan staat er in Handelingen 5:12: 

“maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot 

God gebeden”. Wat een bemoediging om zo voor elkaar en 

de gemeente te bidden. 

In de gebedssamenkomsten ervaren we onder andere: 

• Het gericht zijn op Christus als onze Verlosser en 

Heiland 

• Wordt de onderlinge band en eenheid in de 

gemeente versterkt 

• Stimuleren we elkaar ook in het persoonlijk gebed 

• Worden we samen klein en belijden we onze 

afhankelijkheid van God 

Met andere woorden: we ervaren een rijke zegen van het 

gemeenschappelijk gebed. 

We hopen zowel vaste maar ook nieuwe deelnemers te 

kunnen verwelkomen. Heb je vragen of 

gebedsonderwerpen dan kun je contact opnemen met Leo 

van Schie. 

 

Inloopmiddag 

Nu de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten verder 

verruimd zijn willen weer te starten met de 

Inloopmiddagen.  Woensdagmiddag 13 oktober tussen 

14.30 en 17.00 uur bent u van harte welkom in de Wheme. 

Nog even voor alle duidelijkheid: u kunt komen en gaan 

wanneer u wilt. Zoals gebruikelijk zorgen we voor wat 

lekkers bij de koffie/thee en is er verder nog een hapje en 

Rondom de gemeente 



een drankje. Alles bij elkaar ingrediënten voor een 

ouderwets gezellige middag. Wij hebben er in ieder geval 

zin in en kijken er naar uit u weer te ontmoeten. 

 

Inzameling voedselbank 

De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten  

ontvangt graag de volgende artikelen in week 40: blik 

corned beef of kipfilet, fles schuurmiddel. 

 

Vluchtelingmaatjes gezocht 

Als maatje hoef je niet over speciale kwaliteiten te 

beschikken, je hoeft geen cursus te volgen, je hoeft ook 

geen andere taal te spreken. Het enige dat nodig is, is een 

warm hart voor de ander en een beetje tijd! Er worden 

vluchtelingmaatjes gezocht voor:  

- Een 50-jarige vrouw uit Irak. Zij woont alleen op het 

AZC. Haar man is overleden. Ze was onderwijzeres in 

Irak. Zij wil graag vriendschap met een Nederlandse 

vrouw, en wil graag de Nederlandse taal beter leren.  

- Een 21 jarige man uit Eritrea. Hij woont met zijn 

ouders, broer en zus in Harderwijk. Zij zijn nu 1,5 jaar 

in Nederland. Ze zijn statushouders en mogen hier dus 

blijven. Hij wil graag een maatje voor vriendschap en 

om de Nederlandse taal beter te leren. Hij spreekt 

Tigrinya en is Nederlands aan het leren.  

- Een 20 jarige vrouw uit Eritrea (de zus van 

bovenstaande man). Zij zit op school, leert Nederlands 

en houdt van voetbal. Thuis is zij het enige meisje. Zij 

wil graag een vriendin van haar eigen leeftijd. Iemand 

die leuke dingen met haar wil doen, en haar een beetje 

wegwijs kan maken in hoe alles in Nederland werkt.  

Voor meer informatie kunt u mailen naar Geriska 

Poortman, coordinator vluchtelingmaatjes project via 

vluchtelingmaatjes@gmail.com.  

 

Loten en oliebollen voor onderhoud Grote Kerk. 

Er zijn nog loten te koop. De trekking is op DV 

dinsdagavond 26 oktober a.s. om 20.00 uur in de Wheme. 

De loten kosten € 1,00 per lot. Er zijn weer hele mooie 

prijzen. 

 

OLIEBOLLEN en loten BESTELLEN: 

Op dinsdag 26 oktober zijn er ook oliebollen te koop in de 

Wheme. De verkoop is van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 

19.00 uur tot 20.00 uur in de grote zaal. 

De oliebollen zijn € 1,00 per stuk en 6 stuks voor € 5,00. 

De loten en de oliebollen kunt u bestellen via de volgende 

commissieleden: Jan Hannessen,                                             

        . Aart Petersen,                                                      U 

kunt ook de loten en oliebollen via de mail bestellen: 

 

Zondag 3 oktober liggen er ook bestelformuliertjes voor 

oliebollen in de kerk. 

DE OLIEBOLLEN KUNT U BESTELLEN TOT 

UITERLIJK 12 OKTOBER a.s. 

 

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. 

 

Verkoop actie brood en banket 

Namens de (bovenwijkse) zendingscommissie wordt weer 

een verkoop actie gehouden. Dit keer luxe pakketten met 

brood en banket van bakker Wegerif. Er zijn 3 pakketten 

(zie flyer). De meeste producten zijn in te vriezen. Leuk 

voor uzelf, maar ook heel mooi om kado te geven. Zo kunt 

u iemand anders blij maken en tegelijkertijd de zending 

steunen! De opbrengst is voor de eigen zendingswerkers 

die gemeentebreed worden ondersteund: dat zijn Arjen en 

Esther den Admirant (zending in Rusland), Rien Bregman 

(zending in eigen land) en ds en mw het Lam (zending in 

Servie). Doet u mee? 

 U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk 22 oktober via 

mailadres: zendingscommissie.actie@gmail.com. Graag 

vermelden: hoeveel en welke pakketten, uw naam en 

telefoonnummer. De producten worden uitgereikt op 

zaterdagochtend 30 oktober. Informatie over de locatie en 

het exacte tijdslot volgt later, evenals informatie over de 

betaling. Voor wie geen mail heeft, is telefonisch bestellen 

mogelijk via 06-16264320. Voor mensen zonder vervoer is 

bezorging mogelijk.  

 NB: na het succes van de hortensia actie hebben we als 

zendingscommissie besloten jaarlijks 3 verkoopacties te 

(blijven) houden: in januari/februari een vleesactie, in 

mei/juni een bloemen/planten actie, en in 

oktober/november een actie met brood en banket. 

Colofon 

Voorgangers zondag 10 oktober 2021 

09.30 uur –  Ds. H. Brandsen, Harderwijk 

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

Redactie weekbrief Grote Kerk 

Wienanda Mazier, John en Jannie Petersen, Heidy Poppe  

 

E-mail:  weekbriefgrotekerk@hotmail.com 

Inleveren kopij: uiterlijk donderdag voor 17.00 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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