
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 
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Erediensten 
Zondagochtend 
In de ochtenddienst hoopt dominee Meijvogel voor te 
gaan. Het thema van deze dienst is ‘Heel de wereld 
moet het weten’, de Bijbellezing is uit Jesaja 45: 1 – 
13, waarbij de nadruk zal liggen op vers 6. De dominee 
mailde het volgende; We leven in een onzekere en 
lastige tijd. Een tijd waarin we allemaal hopen op een 
oplossing, maar geen idee hebben waar die oplossing 
vandaag moet komen. Zo'n tijd komen we in ons bijbel 
gedeelte ook tegen. Een tijd waarin men onderdrukt en 
vernederd wordt. En toch komt daar hulp vanuit 
onverwachte hoek.  

Zondagavond 
In de avonddienst zal dominee Heeringa voorgaan in 
een gastendienst. Hij meldt hier het volgende over; 
Waarom de Heere loven? De lezing van deze avond is 
Psalm 148. De psalmist gaat hier helemaal uit zijn dak. 
Hij roept hemel en aarde, de hele schepping en de hele 
wereld op om God te loven en te aanbidden. Wat is dat 
eigenlijk lofprijzing en aanbidding? Waarom zouden we 
God loven? Is worship alleen maar zingen? De 
belangrijkste vraag is misschien: wat betekent 
lofprijzing voor jou? Of: wat kán het voor jou 
betekenen? In deze gastendienst gaan we daar dieper 
op in.  
De Visnetband zingt en wat let je om zelf, thuis, uit 
volle borst mee te zingen? 

Dankdag 
De avonddienst op dankdag wordt geleid door dominee 
Schutte. Hij mailt; in de Dankdagdienst wil ik stilstaan 
bij 2 Korinthe 1:3,4. Daar staat: ‘Geprezen zij de God 
en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die 
zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en 
ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de 
troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al 
hun ellende moed kunnen geven.’ Hoe is het om in 
deze coronatijd Dankdag te houden? Wat valt er te 
danken? Is er niet veel meer om voor te bidden? 
Paulus spoort ons aan tot lofprijzing! Thema is: 
‘Geprezen zij onze God en Vader, juíst in de crisis!’ 

Verjaringsfonds                                                  
Alle medewerkers van het verjaringsfonds worden 
weer verwacht op donderdagavond 5 november om 
19.00 uur in de zaal achter de Dorpskerk. 

 

 

 

Diensten:  
Zondag 1 november 
09.30 uur Ds. D. Meijvogel                          
18.30 uur. Ds. G. Heeringa (Dronten) 
(Gastendienst) 

Woensdag 4 november (Dankdag)               
08.45 uur (Geen dienst)                               
19.30 uur. Ds. T. Schutte (Bennekom) 

Zondag 8 november                                   
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen                        
18.30 uur Lennart van der Vegt (Celebrations) 

Collecten:                                                          
1e Najaarszendingscollecte (GZB)                                       
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
 Bidden voor de bevolking van Jemen.  
 Bidden voor wijsheid voor de overheid  
 Bidden voor de verkiezingen in 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                                                                       

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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Celebrations: Kiezen met God  
Kiezen met God. Dat is het thema van de volgende 
celebrations dienst. Want hoe doe je dat eigenlijk: 
kiezen met God? En hoe weet je of de keuze die je 
maakt van God komt? Lastige vragen, dat vinden wij 
van celebrations ook. Daarom komt Lennart van de 
Vegt op zondag 8 november uitleg geven over dit 
onderwerp. De dienst begint om 18.30 en is uitsluitend 
via de de YouTube van het Visnet te volgen. Hopelijk 
zien we jullie dan (online)! 

Met vriendelijke groet, Sophie van der Velden 

Outlook voor Android downloaden 

Extra inzameling voor de voedselbank                                                                                      
D.V. Woensdag 4 november is het dankdag voor gewas 
en arbeid. We zijn gewend om onze dankbaarheid in de 
kerk met elkaar te delen. Dankbaarheid bovenal aan 
God voor alles wat we uit Zijn hand mochten 
ontvangen. Onze gedachten gaan uit naar de mensen 
die aangewezen zijn op de voedselbank.  

Steeds meer mensen zijn in deze pandemie 
aangewezen op de voedselbank. Vandaar de vraag van 
De Voedselbank Harderwijk om deze week, waarin we 
dankdag vieren, iets extra’s te doneren. Het is 
mogelijk de  producten in te leveren bij de Spar in 
Hierden en op zaterdag tussen 11 en 12 uur bij 
het Visnet 

Als diaconie willen we deze actie voor de voedselbank 
extra bij u aanbevelen. Omzien naar elkaar in deze 
moeilijke tijden. Hartelijk dank voor het trouw 
inleveren van de producten. 

De volgende artikelen worden in week 45 gevraagd: 

 Wasmiddel vloeibaar of poeder 
 Vacuüm verpakte rookworst (rund of kip) 
 Pot chocopasta 
 Pot of blik groenten 
 Vacuümverpakte kaas 
 Blik of zak soep (kip of vegetarisch) 
 Cup a soup of pakje soep 
 (vlees) kruidenmix (zonder zout) 
 Blik vis (tonijn, makreel) 
 Cadeaukaarten AH, Plus of Jumbo (voor 

dagverse producten) 
 Koffiepunten DE 

 

 

 

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 

Aanvragen lied:                                                 
Wilt u een lied doorgeven voor na de dienst dan 
kan dat via; j.verboom@solcon.nl of uw ouderling. 
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Mannenactiviteit                                 

Dag mannen, weet je wat het mooie is van te voet reizen.. De laatste maanden heb ik dat opnieuw 
ontdekt, met een groep of alleen, het is prachtig om je eigen spullen op je rug mee te nemen en op stap 
te gaan. Je beleeft je omgeving op een hele andere, trage manier, waardoor bekende plekken ineens 
bijzondere plekken worden. Zo ook met de gesprekken, bekende onderwerpen worden bijzondere 
onderwerpen. Dat bracht me op het idee om dat ook eens binnen de kerk te organiseren. Met een 
gespreksonderwerp op pad te gaan in onze eigen omgeving, ‘s avonds ons eigen meegebrachte tentje op 
te slaan en het te doen met de bagage die we als groepje hebben meegebracht. Dat gaat ons ongetwijfeld 
mooie dingen brengen. 

Dus lijkt dit je wat, laat het me dan weten. Dan kunnen we er tegen eind november een nacht op uit om 
het te laten gebeuren. Praktisch gezien is het idee vrijdag eind van de middag weg en zaterdag weer rond 
de middag thuis. Tegen die tijd moeten we ons waarschijnlijk ook nog aan corona-richtlijnen houden, dus 
dat wordt wellicht even puzzelen. Maar het mooiste vooruitzicht is om met een aantal man op pad te gaan 
en te ontdekken. Laat het me weten!  

En als het je niet in november niet aanspreekt maar bijvoorbeeld in het voorjaar wel, reageer dan toch, 
het is mooi om al contacten te hebben. 

Groet, Daan 

Vacatures kerkenraad 

Belijdende leden van onze gemeente worden in de gelegenheid gesteld om namen van broeders in te 
dienen die zij geschikt achten voor het ambt pastoraal ouderling én kerkrentmeester (penningmeester). 
Elk belijdend lid kan maximaal twee namen per vacature indienen. Graag doen we als kerkenraad een 
dringend beroep op u om uw verantwoordelijkheid te nemen en van deze mogelijkheid gebruik te 
maken. Laat deze vacatures niet alleen een zaak van de kerkenraad zijn, maar van de héle gemeente! 
Bid hiervoor en laat u ook hierin door Hem leiden! U kunt de namen indienen tot uiterlijk zaterdag 7 
november. Namen kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar 
scriba.visnethierden@gmail.com, of de naam schriftelijk en ondertekend door de brievenbus te doen 
van Paardenkamp 45 in Harderwijk. Op basis van het uitgangspunt ‘meeste stemmen gelden’ zal de 
kerkenraad - uitzonderingen daargelaten – in de vergadering van 18 november overgaan tot benoeming 
van de broeders. 

Zondag 1 - 11- 2020: Diaconiecollecte voor de GZB Najaars zendingscollecte: Juist nu!  
Op D.V. 1 november wordt er gecollecteerd voor zendingsprojecten van de GZB in het zwaar door 
corona getroffen India. In het noorden van dit immense land hoorden miljoenen nog nooit de 
bevrijdende Boodschap van Jezus Christus! Het Christian Reformed Fellowship of India wil dit Evangelie 
met hen delen. De GZB ondersteunt deze kerk hierin. Bid en geef mee! Evangelisten in India krijgen 
geen salaris. Met onze steun krijgen ze een toelage van 30 euro per maand. Voor 50 euro kunnen ze 
een training krijgen. Bid voor de kerk in het hindoeïstische India. Bid dat zij, ondanks alle weerstand in 
de samenleving, verder mag groeien; niet alleen in aantal maar ook in diepte. De GZB werkt wereldwijd 
met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Zo 
steunt u het GZB-werk:  
- Geef tijdens de collecte van onze gemeente  
- Geef via www.gzb.nl/najaarscollecte  
- Doneer via de collectefolder  
- Blijft u bidden voor het zendingswerk? 
Hartelijk dank voor uw ondersteuning!  
 
 

 
 
 
 
 
 


