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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen
Rondom de eredienst
Ochtenddienst (09.30 uur) (Weerklank)
Prop. J. Admiraal, Rouveen
Schriftlezing: Jesaja 8: 1-15 Jesaja 8: 1-15
Thema: ‘Leven in angst’
Middagdienst (17.00 uur) (Weerklank)
Ds. J. van Rumpt, Barneveld
Schriftlezing: 2 Timotheus 1: 1- 14
Thema: Vers 7

Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Zacharia 6:1-8
Het visioen van de strijdwagens
Collecten
1. Diaconie; Leerstoelfonds
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
Agenda
16 november

19.00 uur Catechisatie
20.00 uur Catechisatie

Gitaarles en maatjes gezocht!




Wie kan en wil gitaarles geven aan 2 jongens van
13 en 14 jaar die op het AZC wonen? Het gaat om
een christelijk gezin uit Azerbeidzjan. Zij zijn 5
jaar geleden gevlucht. We zoeken iemand die
eventueel ook als een soort buddy kan fungeren.
Het leven op het AZC is lastig voor deze jongens,
en zij hebben behoefte aan iemand die een
luisterend oor kan bieden en hen wat kan
ondersteunen.
Verder zoeken we een maatje voor een 21 jarige
man uit Eritrea. Hij woont met zijn ouders, broer

en zus in Harderwijk. 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.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij
Geriska Poortman via vluchtelingmaatjes@gmail.com.

Vrijwilligers weeksluiting
Voor de weeksluitingen in de zorginstellingen van de
Zorggroep Noordwest Veluwe zijn we op zoek naar
vrijwilligers. De bewoners vinden het fijn om samen kerk
te hebben. In een dienst van Woord en Gebed kunnen zij
God de lof toe zingen. Wilt u dit mede mogelijk maken
voor hen? We verwachten van u dat u eens in de maand
bewoners naar de kerkzaal brengt en hen van koffie of thee
voorziet. Het betreft de locaties Villa Verde, Boerhaavehof
en Weideheem. Als dit iets voor u is, of als u vragen heeft,
neemt u dan contact op met Henk van Vliet (geestelijk
verzorger).
Kerstmarkt 2021
Helaas hebben we moeten besluiten om de kerstmarkt dit
jaar niet door te laten gaan. Dit in verband met het
oplopende aantal besmettingen en de daarbij behorende
maatregelen.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die de
afgelopen weken al heeft meegedacht en gewerkt in de
voorbereiding.
De kerstcommissie.

Colofon
Voorgangers zondag 21 november 2021
09.30 uur – Ds. J.W. van Bart (Weerklank)
17.00 uur – Ds. H.I. Methorst, Apeldoorn
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