
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 

 

  
 23 augustus 2020 

Ochtenddienst in de dorpskerk.  
Het thema voor de dienst is: 'Bijzondere mantel-
zorg'                                    
De Schriftlezingen zijn: 1 Sam. 1:20-28; 1 Sam. 2:18-
21; 1 Sam. 3:10-23 
De tekst voor de preek is: 1 Sam. 2:10: ’Zijn moeder 
maakte van jaar tot jaar een klein manteltje voor hem 
(Samuel) en bracht hem dat, wanneer zij met haar 
man kwam om het jaarlijkse offer te brengen.’ 
Voor de biddende moeder Hanna is haar kind Samuel 
een geschenk van God. Zij geeft hem aan de Heere om 
Hem te dienen in het heiligdom in Silo. Elk jaar brengt 
zij hem een nieuw manteltje. Wat dat betekent willen 
we in de preek gaan zien. Het is in elk geval een teken 
dat Hanna voor het volk Israël haar hoop op God 
gevestigd heeft en grote dingen van Hem verwacht.  
Ds. W. Verboom.  
 
Avonddienst in de Visnet. 
Thema van de preek is: ‘en Hij deed het niet?’ 
We lezen uit de Bijbel: Jona 3.  
Zondagavond hoop ik het Woord van God  te 
verkondigen vanuit Jona 3, aangehaald door Jezus in 
Mattheus 12:41. Juist door Jezus woorden over dit 
hoofdstuk, blijkt dat we het niet moeten lezen als 
kritiek op Jona’s onwilligheid, maar vooral ook als 
kritiek op Israëls weigering zich te bekeren, met 
Nineve als beschamend voorbeeld. Jona 3 eindigt met 
de woorden ‘…en Hij deed het niet.’ God die Zijn woord 
niet houdt… Of toch wel? 
Ds. M. van Leeuwen. 
 
 

Voedselbank 

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 24 augustus tot 29 augustus) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:            

(kippen)soep in blik (groot en klein) 

vacuümverpakte kaas (max 500 gr) 

pot Italiaanse kruidenmix zonder zout 

 

 
 
 
                                                                 

Diensten:  
 
Zondag 23 augustus gezamenlijke 
ochtenddienst met wijk Visnet vanuit de 
Dorpskerk om 09.30 uur Ds. W. Verboom 
(Harderwijk)                             

Zondag 23 augustus gezamenlijke avonddienst 
met wijk Dorp vanuit Het Visnet                                                       
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen  

Vanaf 30 augustus zijn er geen gezamenlijk 
diensten meer met de Dorpskerk 

Zondag 30 augustus  
09.30 uur Ds. J.S. Telgenhof uit Strijen 
(Belijdenisdienst)                                         
18.30 uur geen dienst 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
                                                             
Gebedspunten:                                       
1. Bidden voor de belijdeniscatechisanten            
2. Bidden voor eerstejaars studenten nu ze niet 
naar school/college kunnen                               
3. Bidden voor goede naleving van de 
regels/adviezen m.b.t corona 
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                                                                   
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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 

 


