
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 

 

  
 6 september 2020 

Erediensten 
Zondagmorgen 
In de ochtenddienst hoopt dominee van Leeuwen voor 
te gaan in een aangepaste dienst, waarbij de leden van 
club de Regenboog in het bijzonder uitgenodigd zijn. 
Deze dienst zal gaan over Genesis 6:5 t/m 8 en 
hoofdstuk 9:8 t/m 17, met als thema ‘een boog in de 
wolken!’. 

Zondagavond 
In de avonddienst hoopt dominee Verhoef voor te 
gaan. Hij meldt hierover het volgende:  
In deze dienst hoop ik te preken over Efeze 5, de 
vervulling met de Heilige Geest. 
Het gaat om een leerdienst over een onderwerp, 
waardoor sommigen heel ongeduldig worden, want ze 
willen dit heel graag meer ervaren in de gemeente, 
maar anderen juist wat extra voorzichtig worden, want 
je weet niet wat de gevolgen hiervan zijn en men wil 
graag de controle houden. Tegelijk is dit een duidelijke 
opdracht van Paulus: word vervuld met de 
Geest!(Ef.5:18) 

 

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 7 september tot 12 september) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:            

Pak volkoren macaroni 

Mix voor macaroni/ spaghetti 

Blik of zak soep of vegatarisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zondag 13 september 
09.30 uur Ds. G. van de Pol (GZB) 
(Bevestiging jeugdouderling) 
18.30 uur geen dienst 
 
Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van as 
woensdagavond. 
Bidden voor jongeren en de keuzes waar zij voor 
komen te staan mbt social mediagebruik. 
Bidden voor weesjongeren uit 
vluchtelingenkampen. 
Bidden voor de patchworkgemeente in Schwerin 
en het werk dat José en Kees Vermeer daar 
afgelopen week mochten doen. 
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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Groene tip: doe mee met de Opschoondag                                                       
God heeft ons een grote verantwoordelijkheid gegeven 
om goed voor onze aarde te zorgen. Maar als je door 
de straat of stad loopt en op sommige plekken al het 
zwerfafval ziet, vraag je je wel eens af hoe God naar 
ons mensen kijkt hoe wij met onze prachtige aarde 
omgaan…. En wees eerlijk; we genieten toch veel meer 
van een schone straat, een schoon stadsstrand of een 
schoon kerk- of schoolplein? En als u denkt: ach die 
bananenschil is toch organisch materiaal, die verteert 
wel vanzelf; wist u dat zelfs een bananenschil er een 
jaar over doet om volledig verteerd te zijn? En voor 
andere producten geldt dat ze er enorm lang over doen 
om af te breken of helemaal niet afbreken. Zoals 
bijvoorbeeld sigerettenpeuken (2-12 jaar), kauwgom 
(20 jaar) en blikjes zelfs meer dan 50 jaar!     

Zaterdag 19 september is het de landelijke 
Opschoondag. Samen met je gezin, huiskring, 
gebedsgroep of (kinder-) club van onze kerk maak je 
de buurt schoner, frisser en daarmee een stuk 
prettiger. De gemeente Harderwijk en Zorgdat vinden 
het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van 
Harderwijk meedoen. De Gemeente Harderwijk zorgt 
voor de benodigde opruimmaterialen en verzorgt de 
afvoer van het ingezamelde zwerfvuil. 

Wilt u met uw gezin of een groepje van de kerk ook 
meedoen en heeft u opruimspullen van de gemeente 
nodig? Neemt u dan contact op met Rinet Brinks van 
Zorgdat. Dit kan telefonisch via 06-12 09 97 99 of via 
de e-mail naar rinetbrinks@zorgdat.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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