
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 

 

  
 30 augustus 2020 

Erediensten                                                               
Deze zondag mag een bijzondere kerkdienst zijn; er 
hopen vijf gemeenteleden belijdenis te doen van hun 
geloof. Dit zijn Marije van de Brink, Ronald en Illonka 
Broersen, Zoë Hoefakker en Janny Hop. We wensen 
hen een mooie en gezegende dienst toe. Dominee 
Telgenhof is de voorganger in deze dienst. Hij zegt 
over deze dienst het volgende; deze zondagmorgen 
mogen 5 van Gods kinderen hun ja aan Jezus geven. 
En één van hen wordt gedoopt. Wat een feest in de 
kerk en in de hemel. We lezen woorden uit Hebreeën 
12 over de wedloop. Want het is geweldig om te 
starten, maar hoe houd je vol? Dat is niet alleen een 
uitdaging voor de vijf kersverse belijdende leden. Het 
gaat ons allemaal aan die strijd en verleiding, die 
vermoeidheid en struikelblokken. We gaan ons laten 
aanmoedigen door de hemel en we leren van Jezus hoe 
Hij volhield. En dat is nog niet alles. Daar meer over 
tijdens de dienst. Als oud-predikant vind ik het 
bijzonder om deze belijdenis-, doopdienst te mogen 
leiden. Ook al is het corona en zal de kerkzaal hooguit 
voor een kwart gevuld zijn. God is erbij in de kerkzaal 
en bij u en jou die meekijkt via kerktv. Bid je weer 
mee om een gezegende dienst?! 

Belijdenisdienst.                                                      
Later dan gehoopt en verwacht, eindelijk is het zover. 
Vandaag gaan we het belijdenisseizoen afsluiten met 
de openbare belijdenis van ons geloof. We hebben ons 
verdiept in de waarheden van Bijbel, geloof en kerk. 
Maar vooral hebben we ontdekt wie God voor ons is en 
welke plaats wij zelf innemen. We hebben nagedacht 
over de relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Vandaag beloven en getuigen wij in het midden 
van de gemeente dat we de keuze hebben gemaakt 
om voor en met onze God te leven. Dat zal ook onze 
plek in de gemeente bepalen. En daar bent u getuige 
van. 
 

Extra collecte voor media en muziek                        
Deze week houden we een extra collecte gehouden 
voor media en muziek. Mede dankzij deze opbrengsten 
zorgen we ervoor dat alle ondersteuning tijdens de 
diensten- in de vorm van muziek en multimedia -  op 
orde zijn en blijven. Zeker afgelopen maanden hebben 
we in verband met Corona voor het thuis meekijken 
veel geïnvesteerd in de techniek. En ook zullen we in 
de toekomst hierin blijven investeren. Denk ook aan de 
muziek voor alle muzikanten om de diensten te 
begeleiden. We bevelen deze collecte van harte bij u 
aan. Bij voorbaat danken wij u voor uw aandacht en 
bijdrage. 
College van Kerkrentmeesters 

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

Zondag 6 september                                            
10.00 uur Ds. M. van Leeuwen                       
(aangepaste dienst)                                    
18.30 uur Ds. T.C. Verhoef (Nijkerk) 

 
Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Media en muziek 
                                                             
Gebedspunten:                                       
1. Bidden voor leerlingen en leerkrachten nu 
scholen weer beginnen                                      
2. Bidden voor jonge ouders om goede keuzes te 
maken voor hun kinderen, bv voor gebruik van 
sociale media                                                   
3. Bidden voor het wereldgebeuren, m.n. Amerika 
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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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 31 augustus tot 5 september) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:            

Houdbare melk  

Pak bloem of zelfrijzend bakmeel 

Doucheschuim of douchegel 

  
BRENG JIJ JE VAKANTIE DOOR?                                                                                   
Jongerenreis (16+) naar Servië in de 
zomer van 2021 

Inmiddels zijn er al heel wat jongeren die zich hebben 
opgegeven. Erg leuk! Heb jij je nog niet opgegeven, 
maar ben je wel geïnteresseerd? Geef je dan nog snel 
op: 
Ben je in mei 2021 minimaal 16 jaar oud? Lijkt het je 
wat om in de zomer van 2021 met andere jongeren 
ongeveer een week naar Servië te gaan? Ter plekke je 
in te zetten voor de Roma (zigeuners) in Servië die 
leven onder erbarmelijke omstandigheden en waar 
hulp ontzettend nodig is en zeer wordt gewaardeerd. 
Heb je het komende jaar tijd en zin om je samen met 
ons voor te bereiden op deze onvergetelijke reis en je 
in te zetten om de benodigde (financiële) middelen bij 
elkaar te krijgen? Meld je dan nu aan!! 
 
INFOMIDDAG : Zondag 06 september 2020  l  14.00 
uur  l  locatie: Kerkzaal van Het Visnet  
VOOR WIE : alle jongeren die interesse hebben en 
meer willen weten over de jongerenreis!  
KOM JE OOK: Geef je dan op via onderstaand e-
mailadres 
 
Marien van den Nagel  (Jeuddiaken)  l  
mvdnagel@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

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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Aanmelden bijwonen kerkdiensten september en oktober 
Vanaf zondag 30 augustus zal er elke ochtend weer een dienst vanuit Het Visnet zijn. Deze dienst kunt 
u thuis volgen via Kerktv/CAI/internet maar er kunnen ook ongeveer 100 mensen in de kerk, tijdens de 
dienst, aanwezig zijn. De avonddiensten zullen om de week vanuit Het Visnet zijn. De andere keren 
kunt u de dienst vanuit de Dorpskerk volgen via Kerktv/CAI/internet. 
Zingen tijdens de diensten is i.v.m. de gezondheidsrisico’s zeer beperkt mogelijk in Het Visnet. Het 
laatste lied tijdens de diensten kan er meegezongen worden. Bij de andere liederen kunt u luisteren of 
mee neuriën. Ondanks deze beperkingen is het erg fijn om in Gods Huis te kunnen zijn en met (een 
deel van) de gemeente samen te kunnen komen om te luisteren naar Zijn Woord, te bidden en Hem 
vanuit het hart te loven. 
 
Voor de diensten vanaf 6 september t/m 25 oktober kunt u zich nu opgeven via de website: 
https://www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/aanmelden-kerkdienst/ 
Lukt dit niet? Vraag een gemeente lid om u te helpen of neem contact op met uw wijkouderling! 
Ook als u zich al had aangemeld voor de afgelopen diensten willen we u vragen zich opnieuw aan te 
melden voor de komende diensten van september en oktober. 

Tijdens de ochtenddiensten zal er crèche/kindernevendienst zijn. De kinderen kunnen voor aanvang van 
de dienst bij de aanwezige leiding gebracht worden. 

Op het aanmeldformulier kunt u bij ‘opmerkingen’ o.a. aangeven als er verschil zit in het aantal 
personen dat bv naar een ochtend- of avonddienst zal komen. Hierbij nog even op een rijtje voor welke 
diensten u zich vanaf nu kunt aanmelden: 

   6 sep: -morgendienst, ds. van Leeuwen, aanvang 10.00 uur, aangepaste dienst 
                                                                   club ‘De Regenboog 
             -avonddienst,   ds. T.C. Verhoef  

 13 sep: -morgendienst, ds. nog niet bekend, bevestiging jeugdouderling 
 

 20 sep: -morgendienst, ds. A.H. van Veluw, viering Heilig Avondmaal.                                            
             -avonddienst,   ds. G.J. van Beek, viering en dankzegging H.A. 

 27 sep: -morgendienst, ds. W. Dekker 
              

   4 okt: -morgendienst, ds. H.F. Klok, Israëlzondag 
            -avonddienst,   ds. A. Priem,  gastendienst 

 11 okt: -morgendienst, ds. M. van Leeuwen, Doopdienst 
             

 18 okt: -morgendienst, ds. G.J. Heeringa 
            -avonddienst,   prop. P.J. Verhagen 

 25 okt: -morgendienst, ds. T. Schutte 
             

             

 

 

             
 

 


