
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 

 

  
 25 oktober 2020 

Erediensten 
Aankomende zondag zal dominee Schutte voorgaan in 
de ochtenddienst. Hij meldt hier het volgende over; 
zondag hoop ik te preken over Marcus 5:21-43. Jezus 
ontmoet Jaïrus die in grote nood zit: zijn dochtertje is 
doodziek. Hij ontmoet ook de bloedvloeiende vrouw. 
Zij vraagt geen aandacht, maar krijgt die wel volop. 
Jezus gaat bewust in de vertraging. Wat moet dat 
geweest zijn voor Jaïrus?! Het thema voor de dienst is: 
Jezus in de vertraging… en dan? Hoe is het voor jou 
om te moeten wachten… en het duurt maar en het 
duurt maar… hoeveel geduld heb jij, heb ik? Hoeveel 
vertrouwen hebben wij in Hem, die boven alle tijden 
staat? 

Wij hebben namen nodig! 
In de woensdagbrief stond al vermeld dat Arie 
Bronkhorst (ouderling-kerkrentmeester) en Chris 
Doornhof (pastoraal ouderling) na respectievelijk 11 en 
5 jaren hun ambt neerleggen. Er zijn dus twee 
vacatures: we gaan op zoek naar een pastoraal 
ouderling en naar een ouderling-kerkrentmeester die 
tevens de kwaliteiten van penningmeester in zich 
heeft. Stuurt u/stuur jij namen in? Elk belijdend lid 
van onze gemeente kan tot uiterlijk 7 november 
namen indienen van een broeder die u/jij geschikt acht 
voor het ambt van kerkrentmeester en van pastoraal 
ouderling. Dat kan via de mail naar 
scriba.visnethierden@gmail.com, of de naam kan 
schriftelijk en ondertekend door de brievenbus gedaan 
worden bij Paardenkamp 45 in Harderwijk. Per 
vacature mogen maximaal twee namen worden 
aangeleverd. Graag per vacature vermelden welke 
namen u/jij wilt indienen. 
 
Ook hierin vragen we uw/jouw aanhoudend gebed. Dat 
God weer zal voorzien in nieuwe ambtsdragers die Zijn 
gemeente kunnen leiden.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten:  
Zondag 25 oktober 
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom)              
18.30 uur (Geen dienst) 

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

Collecten:                                                          
1e Werk van de diaconie                                               
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
Bidden voor de kerkenraad                                            
Bidden voor de Oeigoeren en andere minderheden 
in China die te maken hebben met heftige 
onderdrukking.                                                     
Bidden voor ondernemers en werkgevers in deze 
coronatijd                                                      

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                                                             
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Beroepingswerk 
Zoals een aantal weken geleden werd gemeld, gaat de 
zoektocht naar een nieuwe predikant voor onze wijk 
door. Inmiddels hebben wij meerdere predikanten 
gehoord en is er met hen contact geweest. Dit alles 
heeft helaas nog niet geleid tot het komen van een 
beroep op een voor Het Visnet passende predikant! We 
merken dat we bepaald niet de enige zoekende 
gemeente zijn. Dus gaan we biddend verder, zoekend 
in vertrouwen dat onze God en Vader zal voorzien in 
een herder en leraar voor onze wijkgemeente. Bij die 
zoektocht hebben wij, net als heel Nederland, te 
maken met de door de coronacrisis veroorzaakte 
beperkingen. Zo is het ter plaatse ‘horen’ momenteel 
niet te doen, maar daar proberen we, binnen de 
richtlijnen, een oplossing voor te vinden.  
Maandagavond is de beroepingscommissie weer bijeen 
geweest; daarbij zijn afspraken gemaakt met welke 
predikanten we verkennend verder gaan. We houden 
u/jou op de hoogte!  
Ook hierbij aan u/jou de indringende vraag om dit 
beroepingswerk steeds in gebed bij God te brengen. 
Bid Hem om wijsheid en inzicht voor de beroepings- en 
hoorcommissie. En om Zijn leiding.  

 

Voedselbank 

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                                                            
(van 26 oktober  tot 31 oktober) kunt u een keuze 

maken uit de volgende producten: 

Rol (volkoren) biscuits 
Up a soup 

Kruidenmix voor kip 
 

                                              

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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Gemeenteleden,                                                                                                                                       
De afgelopen periode hebben wij als rommelmarktcommissie meerdere keren te horen gekregen dat 
met de komst van de kringloopwinkel de Rommelmarkt definitief zou stoppen. Dit is zeker niet de 
bedoeling. Samen met de kringloopwinkel willen wij elkaar versterken om zolang mogelijk opbrengsten 
te genereren voor de kerk. We gaan de komende periode kijken of en zo ja, waar we elkaar kunnen 
versterken.  

Het doorgaan van de Rommelmarkt hangt, los van de Corona, wel af van de beschikbaarheid van 
schuren voor de opslag van de spullen. Wat zoeken we? 

We zoeken 2 Schuren 

1. Voor de opslag gedurende het jaar van materiaal, zoals kratten en pallets. De huidige schuur is 
verkocht en we moeten dus op zoek naar een nieuwe. Heeft u nog ruimte over dan houden we 
ons aanbevolen. (schatting circa 50-  60 m2) 

2. Een schuur om alle rommelmarktspullen op te slaan van begin april tot het pinksterweekend. We 
zijn dankbaar dat we tot nu toe nog elke keer de schuur van de gebr. Klaassen mochten 
gebruiken, maar er bestaat een grote kans dat deze niet meer beschikbaar is dit jaar. We zijn 
dus op zoek naar een nieuwe schuur van (bij voorkeur) gelijke omvang  
 

Hebben jullie of kennen jullie iemand met 1 van deze  schuren dan houden wij ons aanbevolen en willen 
wij u vragen contact op te nemen via 06 433 78 515 of gerrit@potteer.nl 
Namens de rommelmarktcommissie, Gerrit van den Berg 

GZB-dagboek ‘’ Een Hand vol koren’’ 2021 
Een dagboek voor jong en oud! 
 
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je 
om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog : op iemand anders! Het 
helpt je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van 
deze wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. 
 
Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor 
persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee 
aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenking verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods 
wereldwijde kerk. 
 
De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. 
Met een oplage van ruim 39.000 is “ Een hand vol koren’’ het best verkochte 
dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje maar met 
de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst €8 van de 
prijs van €12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. 
 
Heeft u de editie 2020 van het dagboekjes thuis ontvangen? Dan 
krijgt u de editie 2021 thuisbezorgd. 
 
Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de Zendingscommissie.  
Contactpersoon Dorpskerk: Marieke van ’t Slot  06-10253006 of 
vantslotje@hotmail.com 
Contactpersoon Visnet: Nienke Jongsma  0341-264716 of 
njongsma@hotmail.com 
 
Graag u uiterlijk maandag 26 oktober 2020 u bestelling of wijziging doorgeven. 
 

 

 

 


