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Hartelijk welkom in de dienst - samen verwachten wij Gods onmisbare Zegen
Rondom de eredienst
Ochtenddienst, 09.30 uur
Ds. D. Dekker, Putten
Schriftlezing: Jesaja 33: 20-24 en Markus 2: 1-13
Thema: Markus 2 vers 5
Zingen tijdens de dienst:
Ps. 95: 1
Ps. 9: 1, 2 en 10
Ps. 130: 2
Ps. 103: 2 en 6
Ps. 145: 2 en 4
Ps. 118: 14
Middagdienst, 17.00 uur (weerklank)
Ds. J. het Lam
Schriftlezing: Markus 2: 1-13
Thema: Vergeving en genezing
Zingen tijdens de dienst:
Psalm 100: 1,2
Psalm 138: 1,4
Psalm 146: 3,5
Psalm 116: 1,2,3
Weerklank 438 Vader daal nu met Uw Geest neer
Psalm 118: 8,9
Kinderbijbelvertelling
Zolang de diensten online zijn, is er geen
kinderbijbelvertelling en geen crèche, de werkjes worden
thuisbezorgd. Deze zondag gaat het over Genesis 39,
Jozef en de vrouw van Potifar.
Collecten
1. IZB
2. Onderhoud kerkelijke gebouwen
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
Zieken
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.
Inzameling voedselbank
De voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten
ontvangt graag de volgende artikelen in week 3:
rozijnen/zuidvruchten en/of schenkstroop.
Nu de kerk gesloten is, kunt u de spullen voor de
voedselbank elke maandag van 09.00 – 11.00 uur inleveren
in de Wheme.
Week van gebed
Inmiddels is bekend waar de avonden gehouden worden
tijdens de Week van Gebed 2022. De avonden starten om
19.30 uur.
Zondag 16/1
: in alle kerken is op diverse manieren
aandacht voor de Week van Gebed
Maandag 17/1 : Bethelkerk
Maandag 17/1 : Prayernight bij Stichting Echo
Dinsdag 18/1 : De Regenboog (o.l.v. de Catharinakerk)
Woensdag 19/1 : Christengemeente Sefanja
Donderdag 20/1 : Plantagekerk (gebedswandeling)
Vrijdag 21/1
: De Zaaier
Zaterdag 22/1 : Het Visnet
Voor de actuele informatie blijft het goed om eerst de
website van Stichting Echo (https://stichtingecho.nl/) te
raadplegen.
Namens de Werkgroep Gebed Echo, Annemarie Stuiver en
Elly den Harder
Enquête Nieuw Kerkelijk Peil.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het houden van de
enquête Nieuw Kerkelijk Peil afgerond.
Een dezer dagen ontvangt u een brief of een e-mail met het
verzoek, en aanwijzingen, om het vragenformulier in te
vullen.
We hopen van harte dat u er even de tijd voor wilt nemen.
Wilt u het vervolgens voor 1 februari weer retourneren.
Alvast bedankt voor de medewerking.
De doelstelling voor het houden van de enquête is om meer
en beter inzicht te krijgen in wat u ervaart van ons
‘gemeente-zijn’.

Om helder te krijgen waar ons sterke punten liggen maar
ook om ook om onze zwakke kanten in beeld te krijgen.
Met dit totaalplaatje kunnen we aan de slag om het beleid
voor de komende jaren invulling te geven.
Maar we zijn ons er ook terdege van bewust dat, nog meer
dan deze enquête, de toekomst van onze (wijk)gemeente
ligt in de handen van onze Heiland, Jezus Christus!
De gemeente is Zijn eigendom, door Hem gekocht met het
offer van Zijn leven en opstanding.
Laten we met ons hart en oog op Hem gericht meedoen aan
de enquête.
Nogmaals van harte bij u aanbevolen.
De Werkgroep Nieuw Kerkelijk Peil wijkgemeente Grote
Kerk.

Colofon
Voorgangers zondag 23 januari 2022
09.30 uur – Ds. J.W. van Bart (Weerklank)
17.00 uur – Ds. J.W. van Bart
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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