
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 

 

  
 13 september 2020 

Erediensten 
Zondagochtend.  
In de ochtenddienst zal dominee van de Pol, van de 
GZB, voorgaan. Hij schreef hierover het volgende; 
zondagochtend lezen we Lukas 10: 25-42. In de preek 
gaat het vooral over het laatste gedeelte (vers 38-42). 
Het thema is: “Er is maar één ding écht nodig!” In dat 
licht wordt Tijmen van Steinvoorn bevestigd tot 
jeugdouderling… 

Jubilea                                                               
Aankomende maandag, 14 september, hopen meneer 
en mevrouw de Groot (Broeklaan 24, 3848 CJ in 
Harderwijk) 60 jaar getrouwd te zijn. Wat een 
bijzonder mooi jubileum. Wij feliciteren hen van harte 
en wensen hen een hele mooie dag toe en Gods zegen 
over nog hele mooie jaren samen. 

Op vrijdag 18 september hopen meneer en mevrouw 
Fidder (Tabaksweg 29, 3848 BW in Harderwijk) 50 jaar 
getrouwd te zijn. Ook hen feliciteren we met dit 
bijzonder mooie jubileum. We wensen hen een hele 
gezellige dag toe, met de kinderen en kleinkinderen. 
En nog hele mooie en gezegende jaren samen.  

Bedankt!                                                                
Afgelopen dinsdag 1 september hebben wij een erg 
mooie dag gehad ter gelegenheid van ons 60 jarig 
huwelijk. Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor 
de ontvangen kaarten, berichtjes en andere attenties. 
Ook bedankt voor de mooie bos bloemen die wij 
afgelopen zondag mochten ontvangen. Dit alles heeft 
de dag extra feestelijk gemaakt. Met vriendelijke 
groeten, Wim en Marietje van Peperzeel.  

Een bedankje                                                         
Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten die ze mij 
gestuurd hebben tijdens mijn belijdenisdienst. Ik heb 
er heel erg van genoten dat er zoveel mee geleefd 
werd. 

Heel hartelijke dank, Jannie Hop, Kortekamp 134 

Doopdienst. 
Op  DV 11 oktober staat de volgende doopdienst 
gepland. Ds M. van Leeuwen hoopt dan voor te gaan. 
Willen jullie als ouders je kindje in geloof ten doop 
houden, neem dan contact op met je wijkouderling of 
met ondergetekende. Voorafgaand hebben we een 
doopgesprek met alle ouders en delen we elkaars 
geloofsbrieven, liederen en Bijbelteksten. Zo bereiden 
we samen een mooie en gezegende doopdienst voor. 
Evert Westerink,  06-51239382 of ewester@caiway.nl  
 

 

Diensten:  
                                                                           
Zondag 13 september                                  
09.30 uur Ds. G. van de Pol (GZB)                
(Bevestiging jeugdouderling)                               
18.30 uur geen dienst 

Zondag 20 september 
09.30 uur Ds. A.H. van Veluw(IJsselmuiden) 
(Viering H.A) 
18.30 uur Ds. G.J. van Beek (Nieuw-Lekkerland) 
(Viering en dankzegging H.A.) 
 
Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
1.Bidden voor de mensen in het 
vluchtelingenkamp op Lesbos  
2.Bidden voor het beroepingswerk  
3.Bidden voor opening winterwerk: happen en 
trappen 
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                                                                       

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 

 

ZONDAGSBRIEF    
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Juist nu: welkom op de crèche en 
kindernevendienst!                                                    
Op de crèche en kinderennevendienst is het rustig! 
Uiteraard begrijpelijk, want de situatie is ook in de 
kerk gewoon even anders dan anders. Maar.. die 
verandering beneden is eigenlijk wel prettig! Het geeft 
rust. Er zijn minder kinderen, waardoor er dus ook 
minder ouders de kinderen halen en brengen. Dit 
neemt dat stukje onrust weg. De kinderen zijn 
ontspannen aan het spelen en hebben minder moeite 
met het moment dat de ouders naar boven gaan. Op 
de kindernevendienst is dit ook merkbaar. Er is 
aandacht voor de kinderen en tijd voor gezelligheid. 
Twijfel je om je kinderen naar de crèche of 
kindernevendienst te brengen? Juist doen! 

Muntverkoop wordt weer opgestart                                                 
Nu de kerkdiensten weer live bijgewoond kunnen 
worden, gaan we ook weer de muntverkoop voor de 
collectes opstarten. De eerstvolgende mogelijkheid 
hiervoor is in het Visnet op donderdag 17 september 
van 19.00 - 20.00 uur. In de dorpskerk zal het weer 
starten op donderdag 1 oktober van 15.00 tot 16.00 
uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Vanwege 
coronamaatregelen vragen we u om zoveel mogelijk 
alleen met pin te betalen. We hopen de maanden erop 
de muntverkoop weer volgens het normale rooster te 
kunnen voortzetten; dus de eerste donderdag van de 
maand in de Dorpskerk en de derde donderdag in het 
Visnet. College van Kerkrentmeersters 

Dankbaar voor uw gaven!                                                                
Voor de vakantie heeft u een brief gekregen met het 
verzoek om een extra gift te doen voor de extra actie 
Kerkbalans. Dit omdat we in verband met de 
coronacrisis en flink tekort in onze begroting zagen 
ontstaan. Nu de actie is afgelopen kunnen we de 
balans opmaken en zijn we enorm dankbaar  dat u 
ruimhartig heeft gegeven. We ontvingen heel veel 
individuele bijdragen, grote bedragen en kleine 
bedragen. We hebben van 441 leden giften ontvangen 
voor een totaal bedrag van bijna 45.000 euro! Hiermee 
is het gat in de begroting gedekt en kunnen we al het 
werk voor God en haar gemeente dit jaar voortzetten. 
We danken u hartelijk voor uw gaven en 
betrokkenheid! 

College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

 

 

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 

Voedselbank                                                 
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur 

(van 14 september tot 19 september) kunt u een 
keuze maken uit de volgende producten: 

Pak rijst 

Mix voor nasi 

Potje sambal 

Fles limonadesiroop 
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Zondag 20 september 2020 Avondmaalscollecte voor de Voedselbanken. 
 
 
 
  
 

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is aangesloten bij 
de Vereniging Voedselbanken Nederland. 

We kunnen daarom wekelijks voedselpakketten ophalen 
bij het regionale distributiecentrum in Arnhem. 

Voor de betaling van de dagelijkse kosten zijn we afhankelijk van schenkingen en donaties. 
We zijn dan ook blij dat veel kerken, bedrijven en organisaties 
onze activiteiten financieel steunen. 
• Doelstelling van De Stichting Voedselbank Harderwijk 
De statutaire doelstelling van De Stichting luidt: 
Het bestrijden van armoede in de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten door het bieden van voedsel 
aan personen die over onvoldoende financiële middelen beschikken. 
Het tegengaan van verspilling van voedsel door het inzamelen van overschotten van levensmiddelen. 
Meer dan 200 huishoudens 
Het aantal huishoudens dat een beroep doet op De Voedselbank groeit weer. Zeker in deze voor velen 
moeilijke corona tijd. Het is goed dat mensen de weg naar De Voedselbank weten te vinden. Het is niet 
goed als het betekent dat meer mensen aangewezen worden op de hulp van de voedselbank. Want we 
zijn nog steeds van mening dat een voedselbank niet nodig zou moeten zijn in Nederland. 
Hartelijk dank dat u in deze tijd extra artikelen doneert. Elke week zijn de boxen goed gevuld. 
 
U kunt nog steeds inleveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingstijden. En elke zaterdag in het 
Visnet van 11.00 uur – 12.00 uur. Deze collecte van harte aanbevolen. 
   

Stadsgebed, 14 september  Petrakerk.                                                                                                
Na de stille zomerperiode hopen we morgen, 14 september ’s avonds 19.30 uur, weer te starten met 
het maandelijkse stadsgebed. We beginnen met een bemoedigingsavond in de Petrakerk. Edwin 
Hamelink zal met ons delen waarom iemand zich met hart en ziel inzet voor meer gebed voor 
Harderwijk en Nederland. “Wil je veranderen, begin dan met gebed” lezen we op zijn site. Wilt U/jij 
hierbij zijn, geef je dan uiterlijk  13 september op middels een mail naar  ewester@caiway.nl. 
Vervolgens ontvangt u maandag een mail met een uitnodiging. Als er meer aanmeldingen komen dan er 
plaatsen zijn zullen we dat ook per mail laten weten. 

Evert Westerink,  06-51239382 voor info. 
                                                                                                                                                              

De stand van zaken m.b.t. clubleiding:                                                                                       
Wij zijn dankbaar voor de reacties en aanmeldingen die er zijn gekomen! Helaas kan op dit moment 
groep 4 niet starten. Hiervoor missen we nog 2 a 3 leiding. Het zou fantastisch zijn als deze groep ook 
van start kan gaan! Clubavond groep 4 = woensdagavond 1x per 2 wk van 18.30 – 19.45 uur. In totaal 
is er dit seizoen 11x een clubavond. Startweek clubs is in de week van 28 september a.s. Ben je tussen 
de 15 en 18 jaar en wil je alvast een seizoen meekijken hoe het geven van club werkt. Moet je een MAS 
lopen of vind je het leuk om te helpen bij het knutselen? Geef je dan ook op!  

Daarnaast zijn we, voor alle groepen, hulp nodig ter ondersteuning voor één of meerdere avonden. U/jij 
bent van harte welkom!  

Opgeven/meer informatie via: Mieke Benjamins (jeugdclubvisnet@gmail.com / 06-12402176)  
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Belijdeniscatechisatie                                                                                                                   
Nu de activiteiten voor het komende seizoen weer gaan starten, mag een van de belangrijkste niet 
ontbreken.  Dat wij op dit moment vacant zijn betekent niet dat we de gelegenheid voorbij laten gaan 
om met een belijdenisgroep te starten. We hebben voorgaande jaren ervaren hoe waardevol het is om 
een seizoen samen te zoeken naar wat ons beweegt om te groeien naar wat Paulus ons leert:  “Als uw 
mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u 
worden gered.” In oktober hopen we starten. Als u/jij erover denkt om de belijdeniscatechisatie te gaan 
volgen en zo te ontdekken of je werkelijk in de gemeente jouw ja-woord wilt geven, meldt je dan aan 
bij Evert Westerink, 06-51239382 of  ewester@caiway.nl   (ook voor info)  

Pleegouders gezocht 

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur 
is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor 
gezinnen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar. Timon is met name werkzaam in de 
grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 
 
De organisatie Timon help bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen , jongeren en hun gezin 
komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. De motivatie en inspiratie is de christelijke 
levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en 
levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij is er aandacht voor diversiteit. 
 
Sinds 2016 is pleegzorg ook een onderdeel van het aanbod. Er zijn al veel kinderen die een stabiele plek 
hebben gevonden maar de vraag naar pleegouders blijft groeien. Daarom willen wij als college van 
Diaconie de campagne “Deel je Thuis” onder de aandacht brengen. 
 
In de regio Zwolle in het brede kerkelijke segment is Timon op zoek naar nieuwe pleegouders. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Bruinsma of Andrea van den Brink van Timon 
via pleegzorg@timon.nl of 030-6940070 
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