
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 

 

  
 20 september 2020 

Erediensten. Zondagmorgen 
Dominee van Veluw hoopt in deze dienst voor te gaan. 
Het gaat over het woord van Jezus: ‘maak je geen 
zorgen’ Geen zorgen maken? Juist in deze tijd maken 
we ons zorgen. Hoe kan Jezus dat nu zeggen? We 
lezen uit Habakuk 3:17-19 en Mattheüs 6:25-34. In de 
ochtend- en avonddienst zal het Heilig Avondmaal 
worden gevierd. 

Zondagavond 
In de avonddienst gaat dominee van Beek voor. 
Openbaring 19 staat in deze dienst centraal. Een 
belangrijk element is dat in vers 9 een heuse 
zaligspreking wordt uitgesproken: 'Gelukkig zij die 
voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd.' 
Deze maaltijd wordt de gelovigen op aarde in het 
vooruitzicht gesteld. Bedoeld om hen te bemoedigen 
en nodig om het vol te kunnen houden. De laatste 
plagen worden voltrokken. God laat het onrecht en alle 
goddeloosheid niet onbestraft. Tegenover de maaltijd 
van het Lam staat de maaltijd waarbij de vogels van 
de hemel uitgenodigd worden om het vlees van Gods 
tegenstanders te eten. Het eindoordeel is begonnen. 
De Ruiter op het witte paard (Christus) komt voor de 
één als Redder die bevrijdt en voor de ander als 
Rechter die veroordeelt. Dat belijdt Christus' 
wereldwijde kerk met de woorden: 'Die komen zal om 
te oordelen de levenden en de doden.' Het thema van 
de dienst zou kunnen zijn:  Glorie aan God, Hij..., de 
hoogste Heer nodigt ons ter bruiloft. Hem zij de lof en 
de dank. 

Connect 1; voor iedereen tussen 12 en 15 jaar!!                                                                                 
Hoi Connecters van 12 tot en met 15 en (nog) niet 
Connecters van 12 tot en met 15…. Na een raar einde 
van het vorig Connect seizoen lijkt het ons leuk en 
gezellig jullie weer te zien en te spreken tijdens een 
winterseizoen Connect.  

De start doen we dit keer anders; je bent welkom 
op donderdagavond 24 september om 19.00 uur op 
het grasveldje aan het eind van de Vlierburgweg. Daar 
staat Jeroen bij het fietspad op jullie te wachten en 
vertelt je verder wat je mag doen.  

We gaan iets interactiefs doen, iets drinken en vooral 
elkaar even zien na jullie zo’n tijd gemist te 
hebben    Het wordt gezellig…….enne om 20.00 uur 
mag je weer naar huis hoor…..Neem je vriendinnen en 
vrienden mee. Wij hopen jullie te zien!! 

Greetz Marja, Marinka, Jeroen en Sicco  

 

Diensten:  
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.) 
                                                                  
Zondag 27 september                                
09.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde)                
18.30 uur (geen dienst) 

Collecten:                                                          
1e Voedselbank Harderwijk                                    
2e Kerk en eredienst                                                                                                              

Gebedspunten  
Bidden voor voldoende clubleiding                          
Bidden voor vluchtelingen wereldwijd          
Bidden voor de gevolgen van corona in landen 
waar veel armoede heerst.                         
Bidden voor voorgangers en hun gezinnen        
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                                                  
Vrijdag        06.30 uur Mannen                                    
Vrijdag        08.30 uur Vrouwen 

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl                                                             

ZONDAGSBRIEF    
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Zusters en broeders;                                                                                                                       
Er vindt in onze kerk gelukkig veel gebedswerk plaats. 
De gebeden tijdens de diensten op zondag, tijdens 
vergaderingen, de gebruikelijke gebedskringen door de 
week en nu twee keer op een avond een 
gebedsbijeenkomst voor de zieken. 

Over de laatste twee willen we u/ jou graag bijpraten. 
De gebedskringen door de week zijn er gelukkig al heel 
lang en zoals te lezen in de grijze balk in de 
zondagsbrief een aantal mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten om te bidden en te danken en zo alles wat 
ons bezig houdt bij God te brengen. 

De gebedskring voor de senioren op donderdagmiddag 
komt helaas te vervallen doordat er helaas terugloop in 
aantal was. Maar als er een aantal senioren onder u 
zijn die toch graag op een vast tijdstip in de week 
willen samenkomen; er is zo weer een tijdstip te 
plannen om een gebedsmoment te organiseren.  

Wilt u aansluiten bij een bestaande gebedskring neem 
contact met een van ons op en we nemen contact op 
met u/ jou bij wie je terecht kunt. Uiteraard gewoon 
het genoemde tijdstip naar de kerk gaan en daar zult 
u/ jij zusters of broeders aan treffen. 

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)  
 

 

 

 

                                                                                                               

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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Het gebedsmoment voor de zieken;                                                                                            
Bijzonder om te zien hoeveel zusters en broeders aanwezig waren bij de twee gebedsmomenten die er 
nu geweest zijn in de afgelopen periode. Het is de bedoeling om hier een vervolg aan te geven en elkaar 
regelmatig te ontmoeten bij een gebedsmoment voor de zieken  en daarom bent u/ ben jij van harte 
welkom op woensdagavond 23 september om 20.00 uur in het Visnet.  

Graag willen we die avond weer bidden en danken , stil worden , aan het eind een lied zingen, en wat er 
meer “op ons pad komt” op zo/n avond. Wilt u/ wil jij iets inbrengen voor een gebedsmoment voor de 
zieken neem contact met ons op of uw ouderling, bezoekzuster/broeder, predikant. 

Graag willen we benadrukken dat alle gebedsmomenten voor iedereen zijn en niet voor een speciaal 
“clubje in de kerk”. Tijdens zo’n gebedsmoment gaat het om het bidden en ontmoeting met elkaar, 
maar vooral ontmoeting met onze Hemelse Vader. 

Het bij Hem brengen wat ons bezig houdt. Dit mag in gebeden die worden uitgesproken in stilte of 
hardop, snotterend of stotterend, schreeuwend of heel zacht, met of zonder woorden. Weet je welkom 
zoals je bent om te komen en jouw/ uw plek in te nemen in een van de gebedsbijeenkomsten. 

Zegen en groet, 

Evert (ewester@caiway.nl) of 0651239382                                                                                            
Sicco (sjongsma@solconmail.nl) of 0625118122 

voor 23 september graag opgeven bij Evert  i.v.m. de corona afspraken. Tijdens het gebedsmoment 
graag aandacht voor de 1,5 meter en je wordt naar je plaats begeleid en je wordt uitgenodigd om de 
kerkzaal weer te verlaten 

Hierden Zingt                                                                                                                           
Woensdag 23 september om 19.30 uur is de volgende uitzending van het muziekprogramma Hierden 
Zingt. De samenstelling en presentatie van de avond is in handen van Bertha Dooijeweerd. Tussen de 
liederen door leest Jenny Timmer gedichten voor. Dit live muziekprogramma wordt uitgezonden vanuit 
de Dorpskerk en is te volgen via YouTube en de CAI. De liederen worden gezongen door zangers uit de 
gemeente onder de muzikale begeleiding van orgel en piano.  

Wilt u een lied, psalm of gezang aanvragen, dan kan dat telefonisch, via de mail of een briefje. 
Telefonisch kan dit op de maandag voor de uitzending van 9.00-13.00 uur en van 18.30-21.30 uur. 

Bertha Dooijeweerd-Brandsen, Grevenhofsweg 10, 3849 NB Hierden                                                        
Tel. 0341-452203 / 06-10194109 - e-mail: b.h.dooijeweerd@hotmail.com  

Verzoekplatenprogramma                                                                                                              
Op D.V. woensdag 7 oktober van 19.00 tot 20.00 uur is de volgende uitzending van het 
verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op maandag 12 oktober van 10.00 tot 11.00 uur.  

Wilt u een verzoekplaat aanvragen voor het verzoekplatenprogramma, dan kan dat telefonisch, via de 
mail of een briefje. Telefonisch kan dit op de maandag voor de uitzending van 9.00-13.00 uur en van 
18.30-21.30 uur. 

Bertha Dooijeweerd-Brandsen, Grevenhofsweg 10, 3849 NB Hierden                                                   
Tel. 0341-452203 / 06-10194109 - e-mail: b.h.dooijeweerd@hotmail.com 

Voedselbank 

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur 

(van 21 september tot 26 september) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: 

Houdbare melk 

Bonenschotel in zak 

Aardappelpuree 


