
Onze missie: Het Visnet wil een gastvrije kerk zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar verdieping en verbreding plaatsvindt in Gods woord en werk, om zo ten dienste van de 
gehele wijk een centrale rol te vervullen voor de wijkbewoners die dat willen, om zo samen een gemeenschap in geloof te vormen, waar iedereen iets haalt en brengt 

 

   
 12 april 2020 

Erediensten                                                                      
Ook deze zondag hopen we samen met de Dorpskerk 
een kerkdienst te houden. Ditmaal vanuit het Visnet, 
te volgen via de CAI (kanaal 705) en via YouTube. 

In de ochtenddienst gaat dominee van Leeuwen voor. 
Hij schrijft hier het volgende over: 
Zondagmorgen hoop ik met u stil te staan bij de 
opstanding van Jezus vanuit Mattheus 28:1 t/m 10. 
Voor deze gelegenheid zullen er trompettisten zijn, 
naast zangers en de organist/pianist. De blijdschap die 
er altijd mag zijn, dankzij Pasen, en die door niets en 
niemand kan worden afgenomen, die mag tot uiting 
komen. ‘Vrolijk licht na bang gevaar’, zelfs als je er 
nog middenin zit.   
 
Dominee Meijvogel gaat zondagavond voor in de 
dienst. Het thema voor deze dienst is ‘Wie zoek je?’ 
We lezen uit Psalm 118: 15 t/m 24 en Johannes 20: 1 
t/m 18, (tekst vers 15). 
In psalm 118 lezen we: Ik zal niet sterven maar leven. 
De Heer heeft gestraft maar stortte mij niet in de 
dood. 
Bijzonder, want gaat dit echt over Jezus? Het lijkt wel 
letterlijk te gebeuren. Maar Jezus ging toch eerst wel 
dood. En Hij wordt gezocht door Maria. Maar ze kan 
Hem niet vinden. Dan vindt Jezus haar. Maar is dat wel 
dezelfde Jezus?  

                                                                 
#NextGeneration 12-16YO / 16-25YO 
OPROEP: Wij (jeugleiders van het Visnet) willen in 
deze uitzonderlijke periode graag meer met jullie 
contacten!! En dat op een hele laagdrempelige en 
vrijblijvende manier! 

In een periode waarin jullie wat tijd en activiteiten 
betreft wellicht nog wel wat invulling kunnen 
gebruiken, nodigen wij je uit om je aan te melden bij 
een visnet-jeugd-appgroep. Hierin willen wij jullie op 
een vrijblijvende manier toerusten en zoeken we 
gewoon wat meer verbinding. 

  

12-16 jaar? App Max van Beek via 06 22712837 

16-25 jaar? App Wietse Pastoor via 06 52065094 
 

 

 

 

Gezamenlijke diensten:  Visnet /Dorpskerk 
 
Zondag 12 april (1e paasdag) 
Ook deze zondag zijn er weer gemeenschappelijke 
diensten met wijk Dorp, deze week vanuit Het 
Visnet. In de ochtenddienst om 09.30 uur gaat voor 
ds. M. van Leeuwen en in de avonddienst om 
18.30 uur zal ds. D. Meijvogel uit Harderwijk 
voorgaan. 

                                                                           
Maandag 13 april (2e paasdag) 
09.30 uur vanuit Dorpskerk zangdienst met koren 
(herhaling 2016)                                      

                                                                         
Zondag 19 april gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit de Dorpskerk                              
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen                                     
18.30 uur  Ds. B.J. van de Kamp (Harderwijk) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                           
2e Kerk en eredienst     
                                                                   
Gebedspunten:                                       
Bidden voor alleengaande zusters en broeders  
Bidden voor Open Doors  
Bidden voor de WHO  

We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe                                                 

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:       
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl 

Contact gebedskringen:                               
Sicco Jongsma, Geitenkamp 29                           
tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl 

Website:                      
www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/ 

Meld nieuwe bewoners:                                     
van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen)    
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl 

Contactadressen:                                            

Scriba                                                                  
Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT 
Harderwijk tel.417355 
scriba.visnethierden@gmail.com  

Kopij:                                                                  
Gerard Epe, Walsekamp 12, 3848 CT Harderwijk 
tel. 418940 b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en 
met woensdag, bij voorkeur via mail, aan te 
leveren. zondagsbriefhetvisnet@gmail.com  

 

 

ZONDAGSBRIEF    
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Bedankje                                                                                                                              
Wij willen iedereen hartelijk bedanken, die heeft 
meegeleefd tijdens het ziek zijn, en na het overlijden 
van Willy haar vader. Het heeft ons zeker goed gedaan 
te merken dat er mensen om je heen staan die voor je 
bidden, en je willen bemoedigen, door middel van een 
kaartje. 

Met vriendelijke groeten, Aalt en Willy 

Paasproject                                                                                                                          
Helaas is het paasproject vanuit de Kindernevendienst, 
net als heel veel andere activiteiten, niet helemaal 
verlopen zoals we van tevoren gedacht hadden. Toch 
willen we u en jullie nog eens wijzen op de mooie 
projectplaat die in de kerk staat. 

De afgelopen weken verscheen er elke week een 
symbool bij. Dit symbool is gemaakt van hout, spijkers 
en draad: allemaal materialen die verwijzen naar de 
weg die Jezus ging voor onze verlossing! De draden 
zijn als de ‘rode draad’ van het plan van God dat door 
de geschiedenis gaat. De vele spijkertjes staan 
symbool voor de mensen met wie Jezus verbonden wil 
zijn. 

Op Paaszondag zullen alle spijkertjes rondom het kruis 
met elkaar verbonden zijn met draad. Met het samen 
brengen van al deze spijkertjes, al de mensen dus, 
verbinden we ons aan het kruis en aan wat Jezus voor 
ons heeft gedaan. We mogen ons op deze manier 
symbolisch verbonden weten! 

Toen we dit paasproject voorbereidden, ruim 2 
maanden geleden, hadden we niet kunnen bedenken 
dat we allemaal vanaf onze eigen bank de Paasdienst 
zouden meebeleven… maar we mogen ons verbonden 
weten rondom het Kruis door onze opgestane Heer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 

 
Diaconale Hulpdienst: 
kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp 
nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen 
(ook als u hulp kunt bieden)  

Contact via Mw. Anne Venema (426298) of 
HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
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Kindervertelling na afloop van de online kerkdienst                                                                            
Normaal gesproken gaan de jongste kinderen tijdens de dienst naar de kindernevendienst. Tijdens een 
online viering kan dat natuurlijk niet. Daarom wordt er de komende weken direct na afloop van de 
online kerkdienst een kinderbijbelvertelling voor de jongste kinderen uitgezonden. De vertellingen zijn 
eerder uitgezonden door de Evangelische Omroep, onder de titel ‘Verhalen uit de schatkist’. De 
afleveringen duren ongeveer 4 à 5 minuten en richten zich op de kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 
tot 7 jaar. 

 
 Op zondag 5 april  De schepping 
 Op zondag 12 april  Het Paasverhaal uit de Prentenbijbel 
 Op zondag 19 april  Jona 
 Op zondag 26 april  De verloren zoon 
 Op zondag 3 mei  Mozes en het biezen mandje 
 Op zondag 10 mei  De barmhartige Samaritaan 
 Op zondag 17 mei  De genezing van de verlamde man 
 Op zondag 24 mei  Het dochtertje van Jaïrus 
 Op zondag 31 mei  Het Pinksterfeest  

 
Inzamelingsactie voor de voedselbank 

Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort 
aan producten voor mensen in financiële nood. Daarom is het fijn dat zoveel 
mensen meehelpen met de inzamelingsactie en producten brengen. Doet u nu 
ook weer mee?  Voor aankomende week (van 13 t/m 18 april) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:  

- Shampoo 
- Tandpasta 
- Pak koekjes 
- Thee 
- Jam 

Deze producten kunt u inleveren op de volgende inleverlocaties en tijden : 

Let op: deze week zijn sommige dagen gewijzigd i.v.m. Pasen 

Plantagekerk, Stationslaan 136 Woensdag 19:00-20:00 

Grote Kerk, Kerkplein 2, Wheme 
Dinsdag 10:00-12:00 
aangepaste dag i.v.m. Pasen  

De Zaaier, E den Herderstraat 22, Hoofdingang 
Dinsdag 10:00-12:00 
aangepaste dag i.v.m. Pasen 

De Bethelkerk, De Wittenhagen 28 Woensdag 19.00-20.00  

Petra Kerk, Busken Huetlaan 2 
Dinsdag  10:00-12:00 
aangepaste dag i.v.m. Pasen 

RegenBoog, Biezenplein 1 vrijdag 9:00-11:00 

Hierden, Spar, Zuiderzeestraatweg 143 Openingstijden winkel 

Het Visnet, Frankenskamp 149 Zaterdag 11:00-12:00 

Wijkcentrum de Roef, Zuiderzeepad 1 Woensdag 10.00-12.00 

Wijkcentrum De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 Donderdag 10.00-12.00 

Het inzamelen van de producten zal op een veilige en hygiënische manier in kratten worden gedaan, 
conform de richtlijnen van het RIVM. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten te brengen, 
dan is een gift voor de voedselbank ook altijd welkom op rekeningnummer:                                  
IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. Voedselbank Harderwijk. 


