
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 

 

   
 17 mei 2020 

Erediensten                                                           

Goedendag gemeente, 
Aankomende zondag hopen we weer samen met het 
Dorp twee live uitgezonden kerkdiensten te volgen. 
Helaas zat er afgelopen week een storing in de CAI 
verbinding. Die is inmiddels gelukkig verholpen. De 
diensten zullen deze week worden uitgezonden vanuit 
de Dorpskerk. 

In de ochtenddienst gaat dominee van Leeuwen voor 
in de dienst: ‘Zondagmorgen hoop ik vanuit de 
Dorpskerk het Woord te verkondigen vanuit Romeinen 
7:14-26. Een gedeelte wat vaak veel herkenning 
oproept, juist waar het gaat om je het goede voor te 
nemen en ervan balen als dat niet gelukt is. Het is 
natuurlijk niet zo, dat Paulus dit als een psychologisch 
praatje heeft geschreven, maar nog dieper peilt en zo, 
het kan niet anders, als altijd bij Jezus Christus 
uitkomt. Donderdagmorgen, Hemelvaartsdag, zal 
eveneens vanuit de Dorpskerk de dienst plaatsvinden. 
We lezen uit Lukas 24:44-53 en de tekst voor de preek 
is dan Lukas 24:50,51. De nadruk valt daar op de 
zegenende Jezus, die Zich zegenend van hen 
verwijdert.’ 

De voorganger in de zondagavonddienst is dominee 
Klok: ‘Het thema van deze dienst is “het tweede boek”. 
We lezen dan uit Lucas 1 vs 1-4; Lucas 14 vs 36-49 en 
Handelingen 1 vs 1-3, waarvan Handelingen 1 vers 3 
centraal staat.  
Het is aanstaande zondag de laatste zondag voor 
Hemelvaart. Lucas heeft in zijn eerste boek, het 
Evangelie, geschreven “al wat Jezus begon te doen en 
te leren”.Handelingen is het tweede boek dat hij 
geschreven heeft over Jezus, namelijk over de 
voortzetting van Zijn werk op aarde. Vandaar het 
thema van de preek over Handelingen 1 vers 3: “Het 
tweede boek” 

 

 

 

 

 

 
 

Gezamenlijke diensten: Dorpskerk/Visnet  
 
Zondag 17 mei Ook deze zondag zijn er weer 
gemeenschappelijke diensten met wijk Dorp, deze 
week vanuit de Dorpskerk. In de ochtenddienst om 
09.30 uur gaat voor Ds. M. van Leeuwen en in de 
avonddienst om 18.30 uur Ds. H.F. Klok (Nijkerk) 

Donderdag Hemelvaartsdag 21 mei 
gezamenlijke dienst vanuit de Dorpskerk om 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen                                                                              

Zondag 24 mei gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit Het Visnet om 09.30 uur                      
Ds. M. Van Leeuwen en om 18.30 uur  Ds. H. 
Brandsen (Harderwijk) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                                                     
2e Kerk en eredienst     
                                                                
Gebedspunten:                                       
Bidden voor het werk van de voedselbank 
Bidden voor mensen die te maken hebben met 
psychisch lijden 
Bidden voor het werk van de MAF (vliegtuig 
neergestort en piloot omgekomen in Indonesië) 
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                                                                       

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl                                                                   

 

 

 

ZONDAGSBRIEF    
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Zusters en broeders                                                                                                                   

Gebeds-Meer-Daagse 2020….. Het was de bedoeling 
om, zoals we gewend zijn de afgelopen jaren, in de 
periode vanaf Hemelvaartsdag tot en met het 
Pinksterfeest elke avond in de kerk bij elkaar te 
komen. Om samen te zingen, Bijbellezen en te bidden. 
Samen verwachtingsvol uitzien naar het Pinksterfeest. 
Helaas lukt het i.v.m. corona dit jaar niet om in de 
genoemde periode samen te komen. 

We willen u en jou vragen om in de periode thuis te 
bidden voor onze stad en dorp, ons land, het 
Pinksterfeest en uiteraard voor elkaar in onze beide 
wijken. Bijzonder om te weten zo toch verbonden te 
zijn door de Geest en samen gemeente te zijn. 

Zegen en groet, Evert en Sicco 

TOESTEMMING BEROEPINGSWERK HERVORMDE 
GEMEENTE HIERDEN                                              
We zijn erg blij dat we u/jullie kunnen melden dat we 
vorige week van het Classicaal College voor de 
Behandeling van Beheerszaken van Gelderland de 
solvabiliteitsverklaring hebben mogen ontvangen.  

Daarmee hebben we toestemming gekregen om ten 
behoeve van Wijk Frankrijk opnieuw een fulltime 
predikant voor onbepaalde tijd te beroepen. Omdat 
ook het Breed Moderamen van de Classis Veluwe 
aansluitend haar toestemming heeft gegeven mag het 
beroepingswerk nu formeel beginnen zonder financiële 
en formele beperkingen. 

Wat een zegeningen in deze tijd!! Het past ons de Here 
te danken voor Zijn goedheid. 

Soli Deo Gloria. College van Kerkrentmeesters 
Hervormde Gemeente Hierden 

Internationale kerkdienst                                                                                                             
Ook de internationale kerkdiensten hebben een 
invulling gekregen via de techniek. Via een videokanaal 
worden er meditaties en bemoedigingen gedeeld met 
de vertalingen erbij. Vandaag is het Visnet aan de 
beurt en heeft Arjen Verboom een bemoedigend woord 
gedeeld met ons. Wij nodigen u/jou uit om mee te 
luisteren om zo alsnog verbonden en betrokken te 
blijven met deze diensten! Bekijk hier de 
dienst. (Youtube - Int. kerkdienst Harderwijk) 

 

 

 

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 

Voedselbank weekproduct 
De voedselbank vraagt hulp te bieden door 
inzameling van goederen.  
Ook als diaconie van de Hervormde Gemeente 
Hierden willen we deze actie ondersteunen. Omdat 
er nu geen mogelijkheden zijn om de producten in 
de Dorpskerk in te leveren verzoeken wij dit te 
doen in de daarvoor bestemde mand bij Spar van 
Drie tijdens de openingstijden van de winkel 
(Zuiderzeestraatweg).                                         

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                            
Door de crisis is er grote nood bij de voedselbank 
om aan de benodigde producten te komen. Vandaar 
dat de lijst uitgebreid is. Wilt u onderstaande 
producten op uw boodschappenlijstje zetten? 
Hartelijk dank voor uw hulp. 
 
Voor aankomende week (van 18 tot 23 mei) kunt u 
een keuze maken uit de volgende producten:  

- Lang houdbare kook-/slagroom 
- Douchecrème  
- Zak koffiepads 

 

 

                                

 


