
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 

 

  
 5 juli 2020 

Aankomende zondag 
Dominee van Leeuwen schrijft over de ochtenddienst; 
We lezen verder in Jona. We beginnen bij vers 17 van 
Jona 1 en lezen door tot en met Jona 2. We horen er 
iets in terug van Psalm 42, iets van de verloren zoon, 
iets van Jezus, Die nadrukkelijk zei: geen ander teken 
te geven dan van Jona, die drie dagen en drie nachten 
in de vis zat, een beeld van het graf. Wij zijn dan met 
Hem begraven door de doop in Zijn dood. Ik moet dan 
ook denken aan de Ichtus-vis: Jezus Christus, de Zoon 
van God, Redder! 
In deze dienst zullen drie kinderen worden gedoopt; 
Hanna van den Berg (dochter Arnold en Rienkje), 
Emma Vieve Hop (dochter van Henk en Willemijn) en 
Davy Jesse Vrijhof (zoon van Rik en Ruth). 
 
De avonddienst is een Celebrationsdienst, met het 
thema ‘niet alleen’. Tiemen Westerduin is in deze 
dienst de voorganger. 
 
Bijbeluurtje 
Op dinsdagavond (7 juli) gaat de inleiding over 
Openbaring 12 en 13. Deze is via de CAI en de 
livestream te volgen vanaf 19.30-ongeveer 20.15u. 
Om 20.30u starten we dan voor hen die dat willen en 
kunnen, de Bijbelstudie/bespreking via ZOOM (een 
digitaal vergaderprogramma). Wie hieraan deel wil 
nemen, kan een mailtje aan mij sturen en krijgt dan 
een link toegezonden per bijeenkomst.  
 
5 juli: diaconiecollecte voor De Oude Synagoge 
Harderwijk. Inloophuis met hart voor mensen                       
De Oude Synagoge is een inloophuis, een gastvrije, 
veilige ontmoetingsplaats waar je van harte welkom 
bent. Vrijwilligers vanuit een christelijke 
levensovertuiging en met betrokkenheid van de 
plaatselijke kerken, bieden mensen een plek die daar 
behoefte aan hebben. Als gast of als vrijwilliger.  

Oprechte betrokkenheid en belangeloze aandacht 
voor mensen staan hierbij voorop.  
We respecteren onze gasten in wie ze zijn en staan 
voor ze klaar als zij de kwaliteit van hun leven willen 
verbeteren. Graag heten we je welkom onder het 
genot van een warm drankje in ons inloophuis. Meer 
informatie over de activiteiten, openingstijden e.d. kun 
je terugvinden op www.deoudesynagoge.nl. 

 
 
 
 
 

Gezamenlijke diensten: Dorpskerk /Visnet 
 
Zondag 5 juli gezamenlijke ochtenddienst met 
wijk Dorp vanuit de Dorpskerk om                                      
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen (Doopdienst)                          

Zondag 5 juli gezamenlijke avonddienst met wijk 
Dorp vanuit Het Visnet                                                       
18.30 uur Tiemen Westerduin (Nunspeet)     
(Celebration) 

Zondag 12 juli gezamenlijke ochtenddienst met 
wijk Visnet vanuit wijk Dorp.                                    
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen  (Belijdenisdienst)                                                   

Zondag 12 juli gezamenlijke avonddienst met wijk 
Dorp vanuit wijk Visnet.                                     
18.30 uur Ds. A. Visser (Harderwijk) 

Collecten:                                                          
1e Oude Synagoge te Harderwijk                                              
2e Kerk en eredienst     
                                                                
Gebedspunten:                                       
Bidden voor het campingevangelisatiewerk van Het 
Baken op De Kriemelberg                            

Bidden voor de nood onder jongeren, juist ook 
in/door de coronaperiode  

Bidden voor zendingswerkers 
wereldwijd                                                                         
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                                                                       
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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 29 juni tot 4 juli) 
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  

- Fles allesreiniger 
- Bak- en braadvet vloeibaar 

- Zak pinda’s of noten (ongezout) 

 

OPGELET                  NIEUW    NIEUW   
OPGELET 

OPENING WINTERWERK 

HAPPEN  EN  TRAPPEN 

( EN DE REST GAAN WIJ NIET VERKLAPPEN ) 

VRIJDAG    18  SEPTEMBER 

GEZELLIGE FIETS TOCHT, VOOR DE HELE 
GEMEENTE 

VAN JONG TOT OUD 

MET LEUKE SPELLETJES VOOR DE KINDEREN, 

PUZZELTOCHT VOOR DE OUDEREN, 

ALLES ONDER HET GENOT  VAN LEKKERE EN 
HEERLIJKE HAPJES EN DRANKJES 

FIETSEN MET HET GEZIN, VRIEDEN EN 
VRIENDINNEN,  KORTOM VOOR IEDEREEN, 

WAAR,  IN WIJK FRANKIJK EN HIERDEN 

VAN  17.00 UUR TOT  20.00 UUR 

MEER INFORMATIE VOLGT, MAAR NOTEER DE 
DATUM VAST. 

DE COMMISSIE, WINTERWERK 

 

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 

Gebedskringen:                                              
Dinsdag      08.45uur Vrouwen                            
Dinsdag      19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)                   
Woensdag   08.30 uur Vrouwen                       
Donderdag  15.00 uur Ouderen                           
Vrijdag        06.30 uur Mannen                                    
Vrijdag        08.30 uur Vrouwen 
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Groene tip: minder plastic 
 
Plastic is overal. Wist je dat ‘t zelfs in ons voedsel zit? Het NOS-Journaal had daar vrijdag 26 juni een 
uitgebreid item over. Kleine deeltjes plastic (ook wel: microplastics) zitten in de bodem en dringen via 
de wortels door tot alle planten. Op die manier komen ze ook in onze groenten terecht. Geen fijn idee, 
toch? 
 
Dat plastic een probleem is, zien we bijna dagelijks in de media. Gelukkig is er de laatste jaren veel 
aandacht voor, want er spoelt steeds meer vervuiling aan. Plastic verteert niet. Dode zeedieren blijken 
ook steeds vaker plastic in de maag te hebben. Soms zelfs complete verpakkingen. De gruwelijke 
beelden komen zo vaak voorbij op televisie of Facebook, dat we er bijna niet meer van opkijken. Ook 
dat is een probleem… Bij elkaar opgeteld zit er 150 miljoen kilo plastic in de oceanen. Deze plastic soep 
bestrijkt ruim twee keer de oppervlakte van het land Frankrijk. Nogmaals: het verteert niet. 
 
We kunnen er van wegkijken, maar dat lost niets op. God vraagt ons juist om zorg te dragen voor Zijn 
aarde. Gelukkig zijn er steeds meer alternatieven voor wegwerpplastic. Vanaf volgend jaar juli is een 
groot deel van het wegwerpplastic zelfs verboden binnen Europa. Ook de wetenschap zit niet stil. Er 
komen steeds vaker goede ideeën om alle plastic producten te recyclen. Hergebruik is helemaal in de 
mode, ook als het gaat om ouder en duurzamer plastic.  
 
Goed nieuws dus, maar juich niet te hard: er is nog altijd veel werk aan de winkel. Onderzoeker Babette 
Porcelijn schrijft in haar boek De Verborgen Impact (2016) over de onzichtbare gevolgen van onze 
manier van consumeren. Dat wil zeggen: in armere delen van de wereld betalen ze de prijs en worden 
enorm veel grondstoffen verkwist om het westen van goedkope producten te voorzien. De grootste 
impact van het product zit niet in de verpakking, maar in het product zelf. Desondanks speelt de 
verpakking ook mee. Simpel gesteld: hoe minder verpakking, hoe beter. Of kies voor een 
milieuvriendelijke variant. Als meer mensen dat voorbeeld volgen, moeten producenten daar uiteindelijk 
op inspelen. We hebben wel degelijk invloed: we stemmen met onze portemonnee. 
 
Zelf afval verminderen is natuurlijk eenvoudig. Eigenlijk weten we ook prima hoe dat moet. Gewoon 
doen. Gewoon beginnen. Dus ga niet op pad zonder een eigen afwasbare waterfles mee te nemen. Of 
denk bij het inkopen doen in de supermarkt aan het groentenetje. Neem er een aantal mee van huis. Zo 
kan je losse groenten en fruit meenemen, zonder steeds een nieuw zakje te pakken. Maar kies ook 
bewust tussen verpakkingen. Verkies karton of glas boven plastic. Het meeste plastic is maar een 
enkele keer te recyclen. (Als dat al gebeurt...) Glas is eindeloos te recyclen.  
En kijk ook naar hoeveelheden. Kies voor grote verpakkingen (ook wel: bulk). Naar verhouding verspil 
je dan minder materiaal. Vermijd producten die zowel in plastic als karton zijn verpakt. Bij koeken zie je 
dat vaak. Maar ook bij een doos met muesli, dan zit ’t binnenin nog weer in een extra plastic zak. Echt 
dubbelop.  
 
Veel wegwerpproducten zijn totaal overbodig. Of te vervangen door alternatieven. Uitwasbare katoenen 
servetten, in plaats van de papieren wegwerpvariant. Een metalen scheermes in plaats van plastic 
wegwerpmesjes. Of neem gewoon weer een broodtrommel mee, in plaats van een boterhamzakje. 
Hetzelfde geldt voor alle plastic- en aluminiumfolies. Onmisbaar in de keuken? Nee hoor. Met hetzelfde 
gemak dek je iets af met een schotel, deksel of schaaltje. Een kwestie van gewenning.  
 
Het zijn maar een paar voorbeelden. Het mooie is dat het meteen verschil maakt. Vermijd ‘wegwerp’ en 
de grijze container is opeens een stuk leger. Dat is ook een stimulans. Elke keer als je de container aan 
de weg zet, merk je hoe een klein steentje al bijdraagt. Alle beetjes helpen. 

 

 

                                                                                                                                               


