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Zondagsbrief voor 4 juli 2021

(de dienst begint om 9.00 uur)

Woord van welkom door de ouderling van dienst en
aankondiging aansteken kaars
(we gaan staan)

Tweede Schriftlezing: Joh. 6: 25-36
Zingen: Lied 389: 1 en 4
Het brood dat ons voor ogen staat

GOED BEGINNEN
Aansteken kaars (door Isabel)

Overweging
Bemoediging en groet
Drempelgebed

(we gaan zitten)

Zingen: Lied 653: 1 en 2
U kennen, uit en tot U leven

Kindermoment
Kinderlied: Jezus is… (Marcel Zimmer)
Opdracht voor de kinderen
Aanvangslied: Lied 276: 1 en 3
Zomaar een dak boven wat hoofden
Gebed om ontferming
We zingen: Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3
Alle eer en alle glorie
HOREN
Gebed bij een open Bijbel

DELEN
Deel je gebed op www.menti.com.
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en gezongen
Onze Vader
Collecte met de scipio-app en mededelingen:
1e: Wilma Wolthuis (zie toelichting)
Overmaken kan ook naar
NL 42 RABO 031 77 14 554
t.n.v. ZWO commissie o.v.v. ‘Wilma Wolthuis’
2e: Kerk
3e: Renovatie PK
GEZEGEND OP WEG GAAN
Slotlied: Lied 418: 2, 3 en 1
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen

Eerste Schriftlezing: Ex 16: 4, 14 en 15 en 35
Zegen, gezongen Amen
Zingen: Lied 687: 3, Wij teren op het woord
Voorganger:
mw. Gertie van Dijk-Vermeulen
Bloemen:
Sandra Schipper
Ouderling:
Henk van Rijssen
Lector:
Marjon de Graaff
Diaken:
Albert Bode
Piano/Orgel:
Jesse Stoffer
Beamer/kerkTV:
Jan en Maryse Tempert
Koster:
Jils Gagestein
Geluid:
Hans Kalfsbeek
Collectes via scipio (t/m 29-6): EBC de Hezenberg € 323,50 / Kerk € 145,- / Voedselbank € 181,- / Jeugdpastoraat € 114,50
Producten Voedselbank:
Fles schoonmaakmiddel, blik kip- of champignonragout en pot pindakaas
Producten kunt u inleveren op vrijdag van 09:00-11:00 in de Regenboog

Toelichting 1e collecte – ZENDINGSWERKER WILMA WOLTHUIS
Al vele jaren zet ons eigen gemeentelid Wilma Wolthuis zich in voor Bijbelvertalingen voor volken in en rond
Mali. Sommige hadden niet eens een eigen geschreven taal. Onder auspiciën van Wycliffe Bijbelvertalers
begeleidt Wilma lokale vertaalteams. Zij moet leven van de giften van haar thuisfrontcomités. De ZWOcommissie steunt haar met jaarlijkse bijdragen en drie collecteopbrengsten. Geef daarom royaal, via de
Scipio-app of via NL 42 RABO 0317714554 van de ZWO-commissie en vermeld ‘Wilma Wolthuis’
Jubileum
Jarig

6 juli - 45 jaar getrouwd Henk en Netty van Rijssen-Strietman, Schaffelaarhout 6,
3845 EG Harderwijk.
6 juli - mevrouw M. Wierenga-Ufkes, Bazuindreef 157, 3845 GB Harderwijk.
7 juli - de heer E. van Norden, Bachdreef 117, 3845 AE Harderwijk.

Zondagsbrief: Geke van de Wakker, Valkenbergerhout 9, telefoon: 06-46411337, e-mail: zondagsbrief@hotmail.com.
Kopij uiterlijk woensdag (20.00 uur) voorafgaande aan de desbetreffende zondag.
Samen Geroepen: Kopij t.b.v. de editie van 16-7 t/m 26-8 uiterlijk 5-7 (18.00 uur).
Mailadres voor alle publiciteit: kerkblad@pgharderwijk.nl, graag o.v.v. onderwerp en media.

Kinderdienst – Deze zondag organiseren we een zomerpicknick!
Jullie zijn samen met jullie ouders van harte welkom van 12.00 – 14.00 uur op het plein van het Startblok.
We gaan op reis met Naäman. Ds. David kent zijn verhaal en laat ons met Naäman kennismaken.
We eten pannenkoeken en een stukje moddertaart
toe! Lust je geen pannenkoeken? Neem dan zelf iets
mee wat jullie lekker vinden. Ook doen we leuke
activiteiten. Jullie mogen zelf kiezen waar jullie zin in
hebben: een parcours afleggen, een balspel en/of
een dankbaarheidspotje maken. Het is handig als
jullie een picknickkleed en/of kussens meenemen om
op te zitten. Voor de picknick doen we inkopen.
Daarom vinden we het fijn om te weten wie er komen.
Meld je uiterlijk zaterdagmorgen 3 juli aan bij Saskia
(sdejonge@live.nl of 06 – 559 779 83).
Vanwege de picknick is er deze zondag geen
kinderdienst tijdens de dienst. Wel is er een
kindermoment aan het begin van de dienst met een
opdracht om mee aan de slag te gaan.
Bloemen – Afgelopen zondag zijn de bloemen ter felicitatie gegaan naar Marijke Drooger, voor het halen van
haar diploma. Dotterbloemdreef 10 3845 KM Harderwijk.
Doop en belijdenis op zondag 11 juli - Ieder mens is een kind van God, zou je kunnen zeggen. Maar op
deze zondag ontvangen drie van deze kinderen de doop:
Amber Venema, dochter van Thekla en Rick Venema- Spijker, Tubadreef 9 3845 CZ Harderwijk
Mare, Mare Anne Sofie Groeneveld, dochter van Marlon en Christiaan Groeneveld-Kalfsbeek en zusje
van Carmen en Anouk, Paardenbloemdreef 1, 3845 KC Harderwijk
Lara Ten Have, dochter van Dorieke Stellingwerf en Reinier ten Have, Zijpenbergerhout 8
3845 JT Harderwijk
Daarbij zullen Reinier en Dorieke belijdenis afleggen van hun geloof. Ze willen eerst hun geloof in God van
liefde laten zien en bevestigen voor ons allen. Dan kunnen ze voluit Gods liefde voor hun kind te vieren in de
doop.
Weer naar de kerk! En ook een beetje zingen… - We mogen weer met 100 mensen in de kerk. Daar zijn we
heel blij mee! Er mag steeds weer meer. De afstand van 1,5 meter blijft gelden. De vraag is of we ook mogen
zingen? We hebben het idee dat er ook nog mensen voorzichtig willen zijn. Daarom beperken we ons
voorlopig nog tot het slotlied. Het moderamen.
Regenboogkoffie - De maanden juli en augustus zijn bij uitstek vakantie maanden. Als je dan gewoon thuis
bent kan het wel eens saai zijn. Vanuit het pastoraal team wordt er daarom net als vorig jaar de
regenboogkoffie gehouden. Heel overzichtelijk op iedere zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur behalve op
zaterdag 31 juli. De ene keer is er iemand die een praatje komt houden waar over nagesproken kan worden
en de andere keer houden de aanwezigen met elkaar gezellige praatjes. Het is handig om te weten op
hoeveel mensen er gerekend kan worden. Daarom is het fijn dat je je opgeeft bij Thea Mak, de bezielende
spil. Haar nummer is 06 51353579. Ook als je je niet aan kon melden ben je van harte welkom. Lia Zijlstra en
Thea Mak
Vluchtelingmaatjes gezocht voor:
1. Een christelijke vrouw uit Nigeria, ca 25 jaar. Zij wil graag een maatje, bij voorkeur een wat oudere vrouw,
voor steun en ontmoeting, en om bijv samen te wandelen. Zij woont op het AZC samen met haar man en 4jarig dochtertje, en spreekt engels. Zij zou graag 1x per 1-2 weken contact willen onder schooltijd.
2. Een christelijke vrouw uit Eritrea, 45 jaar. Zij heeft een verblijfsvergunning en woont als statushouder met
haar man en 2 tiener-kinderen in Harderwijk. Ze woont al paar jaar in Harderwijk, maar spreekt nog maar
weinig Nederlands (is analfabeet). Haar man spreekt wat meer Nederlands en haar dochter vrij goed. Zij zou
graag een maatje willen (of evt een echtpaar voor contact met haar en haar man) voor onderling contact en
om wat geholpen te worden bij het leren van de Nederlandse taal.
3. Een christelijk gezin uit Azerbeidzjan (vader, moeder en 3 zoons van ca 2, 11 en 13 jaar). Zij zijn 5 jaar
geleden gevlucht en al langere tijd onderweg in Europa. Eerder verbleven ze in een AZC in Rotterdam, en
hadden daar ook contact met een christelijk gezin. Ze willen hier graag opnieuw contact met een Nederlands
gezin met kinderen, voor onderlinge ontmoeting en activiteiten met de kinderen.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u mailen naar Geriska Poortman, vluchtelingmaatjes@gmail.com.

