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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, Viering H.A.
Schriftlezing: Lukas 1, 26-38
Thema: Uw wil geschiede
Middagdienst, 15.00 uur (weerklank)
Ds. J.W. van Bart, Dankzegging H.A.
Schriftlezing: Lukas 1, 46-56
Thema: Gelovig loven
Kinderbijbelvertelling
Leeftijd: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Ruth 2
Het gaat vanmorgen over: Ruth en Boaz ontmoeten elkaar.
We wensen de kinderen met de leiding een gezegende
vertelling toe.
Collecten
1. Diaconie; financiële ondersteuning personen
2. Gemeenteopbouw en evangelisatie
3. Pastoraat
4. Collecte H.A.: diaconie; omzien naar elkaar
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
Activiteiten in de komende tijd
Vanwege de coronamaatregelen zijn alle activiteiten in de
avond de komende weken geannuleerd. Ook de geplande
activiteit op Kerstavond op het plein hebben we helaas
moeten afzeggen. Wel zal er een uitzending zijn vanuit de
Grote kerk met muziek, zang, gedicht en overdenking.
Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Inzameling voedselbank
De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten
ontvangt graag de volgende artikelen in week 49:
smeerkaas en/of kleine pot appelmoes.

Bestemming Heilig Avondmaal collecte.
De opbrengst van de collecte bij het Heilig Avondmaal is
deze keer bestemd voor “Kinderhospice Binnenveld” te
Barneveld.
Midden in de weilanden bij Barneveld-Noord staat
Kinderhospice Binnenveld. Hier logeren ongeneeslijk zieke
kinderen. Er is 24 uur per dag medische zorg beschikbaar,
maar verder is de kinderhospice vooral een gewoon huis.
“Men kijkt meer naar het kind dan naar de ziekte.”
Er wordt complexe zorg geboden aan ernstig en
ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte
levensverwachting. Incidenteel wordt langdurige zorg aan
zieke kinderen geboden.
Ook wordt kennis opgedaan voor het bieden van palliatieve
zorg aan kinderen.
Jaarlijks biedt Kinderhospice Binnenveld zorg aan 45 – 55
verschillende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Deze
kinderen komen uit heel Nederland en verschillen in
leeftijd, ziektebeeld en ontwikkeling en daardoor dus ook in
de zorgvraag.
In de regio Barneveld is ook een groot aantal kinderen met
een lichamelijke zorgvraag. Deze kinderen hebben niet zo
zeer behoefte aan 24-uurs zorg, maar wel aan dagopvang.
Daarom is Kinderhospice Binnenveld gestart met een
aanbod van gespecialiseerde dagopvang voor kinderen uit
de nabije regio. Naast de lichamelijke zorg, waarvoor
verpleegkundige expertise van het Kinderhospice wordt
ingezet, is kindgerichte pedagogische ondersteuning nodig.
Verder informatie is te vinden op:
https://www.kinderhospicebinnenveld.nl/
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan en
vraagt uw gebed voor deze kinderen en hun ouders of
verzorgers.
Welkom in de diensten.
Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat mensen zich
welkom weten in de kerkdiensten. Daarom zijn we op zoek
naar vrijwilligers, die bij toerbeurt de kerkgangers welkom
willen heten. Deze persoon kan dan ook eventuele vragen
van gasten beantwoorden. Het is de bedoeling om ca. een
half uur voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn.
Wie wil als vrijwilliger meehelpen om de gemeenteleden en
gasten te ontvangen?
Als meerdere personen zich hiervoor opgeven, kunnen we
in onderling overleg een rooster samenstellen. Met

specifieke wensen zal zoveel mogelijk rekening gehouden
worden.
U kunt zich aanmelden bij br. Jan Schouten per telefoon of
email.

betreden. De voorzijde zal met een koord afgezet worden.
Na afloop van de dienst kunt u wel via de voorzijde het
koor verlaten.
· Na afloop van de dienst graag de kerk zo spoedig
mogelijk verlaten. We zien nu vaak opstoppingen voor de
uitgang. Beide deuren zullen vanaf heden opengezet
Kerstboodschappers gevraagd
Traditiegetrouw gaan we aan het einde van het jaar weer in worden om dit soepeler te laten verlopen.
· We hebben een ruime kerk. Wij vragen u om zo verspreid
samenwerking met de andere wijken en kerken een
mogelijk te gaan zitten. De beide zijbeuken kunnen
kerstgroet brengen aan alle inwoners van Harderwijk.
hiervoor ook goed gebruikt worden.
Dit jaar gaat dat, net als vorig jaar, i.v.m. de corona· Alle activiteiten na 17:00 uur zoals catechese en
maatregelen iets anders dan andere jaren. De tasjes met
kringwerk zullen de komende weken geschrapt worden.
inhoud liggen op straatindeling op zondag 12 en 19
· De aanvangstijd van de middagdiensten is tot nader order
december a.s. klaar in de omloop van de kerk (op de tafel
15:00 uur.
bij de ingang). Wilt u een tasje meenemen en de
De overige basisregels blijven nog onverminderd van
uitnodigingen vóór 24 december bezorgen op een tijdstip
dat het u uitkomt? Let er wel op bij het bezorgen, dat u de kracht:
· Bij binnenkomst van de kerk vragen wij u om uw handen
brievenbussen waar een ‘nee-nee’ sticker of een ‘nee-ja’
te ontsmetten met de handgel die op de statafels staat.
sticker op staat, overslaat.
· Draag in de kerk bij verplaatsingen een mondkapje. Als u
We doen een beroep op alle ‘kerstboodschappers’ van
zit mag deze af.
vorige jaren en andere gemeenteleden om mee te helpen
met het verspreiden van de kerstuitnodiging. Als iedereen · Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, ook bij in- en uitgaan
van de kerk. Huisgenoten mogen wel naast elkaar zitten.
een tasje meeneemt en rondbrengt zijn we gauw klaar.
· We gebruiken de kerkbanken om en om.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
· Blijf zoveel mogelijk op uw plaats zitten en maak zo min
Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met
mogelijk gebruik van het toilet.
Marius en Wilma Reedijk of Annemieke ten Hove
· De collecten kunt u in de collectebakken bij de ingang
deponeren. U kunt ook gebruik maken van de Scipio-app of
Coronamaatregelen
bankoverschrijving.
Deze week is de Protestantse Kerk met aanvullende
richtlijnen gekomen naar aanleiding van de persconferentie · Schud geen handen.
· Nies en hoest in uw elleboog.
vorige week.
Het moderamen komt met enkele aanvullende maatregelen:
· We vragen de voorgangers om het aantal te zingen
coupletten te beperken. Er is ook een dringend advies om
op ingetogen wijze te zingen.
· Wij vragen u om alleen de hoofdingang (Kerkplein) te
gebruiken. U kunt beide kanten van de omloop gebruiken
om naar uw zitplaats te gaan.
· Wij vragen u om het koor alleen via de achteringang te

Colofon
Voorgangers zondag 12 december 2021
09.30 uur – Ds. J.het Lam (Weerklank)
15.00 uur – Ds. H. Westerhout, Hasselt
Wijkgemeente Grote Kerk
Wijkpredikant: ds. J.W. van Bart
Kerkelijk werker: ds. E. Versluis
Voor meer informatie zie onze website:
http://grotekerk.hervormdharderwijk.nl
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