
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 

 

  
 8 november 2020 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Aankomende zondagochtend zal dominee van Leeuwen 
voor gaan in de ochtenddienst. Hij gaat preken over 
Handelingen 27 vers 14-44, waarbij Paulus richting 
Rome gaat om voor de keizer verantwoording af te 
leggen t.a.v. Jezus. In een wekenlange storm, zit (tolt) 
hij rond met 275 andere mensen, zeelui, soldaten en 
medegevangenen en wellicht nog reizigers. Bijzonder 
hoe hij, vers 35, vanuit de belofte van God, moed vat, 
de leiding gaandeweg overneemt en al dankzeggend, 
het brood breekt. Het schip komt om, terwijl allen 
behouden worden, zoals Christus het Brood, ook de ark 
van behoud is, omgekomen, En wie IN Hem gelooft, 
komt behouden aan! 

Avonddienst 
Zondagavond is er een Celebrationsdienst. Het thema 
is; ‘kiezen met God’. 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 uitleg geven over dit onderwerp. De dienst begint 
om 18.30 en is uitsluitend via de YouTube van het 
Visnet en via de CAI (kanaal 705) te volgen. Hopelijk 
zien we jullie dan (online)! 

Verzoekplatenprogramma                                        
Op D.V. woensdag 11 november van 19.00 tot 20.00 
uur is de volgende uitzending van het 
verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op 
maandag 16 november 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 

Bedankt                                                                       
Voor de vele kaarten, bloemen en attenties die ik de 
afgelopen zomer voor, tijdens en na de operatie mocht 
ontvangen, wil ik iedereen, mede namens Willem, 
hartelijk bedanken. 

Het herstel gaat moeizaam en zal nog geruime tijd 
duren, maar we bidden en hopen op betere 
tijden.   Groeten van Dreesje den Besten. 

 

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

Zondag 15 november                                   
09.30 uur Ds. J. van Holten (Nunspeet)                        
14.30 uur dhr. G. de Haan                               
(Internationale dienst in gebouw Sefanja)  

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

Gebedspunten  
 Bidden voor de winterhulpacties van o.a. 

Stichting Dorcas en Hulp Oost-Europa  
 Bidden voor het werk van Open Doors  
 Bidden voor onze medewijkbewoners 
 Bidden voor het beroepingswerk  

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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Internationale kerkdienst 
De internationale kerkdiensten gaan nog door met een 
maximum van 30 mensen (excl. medewerkers). Hier 
zijn wij ontzettend dankbaar voor! Het beperkte aantal 
plaatsen betekend wel dat voorrang gaat naar de 
mensen van het AZC en statushouders. De dienst van 
15 november wordt door het Visnet georganiseerd. 
Hiervoor zullen de vrijwilligers aanwezig zijn en wordt 
het helaas afgeraden om meer mensen uit de kerk uit 
te nodigen. Het zou mooi zijn als we onze 
verbondenheid met de zorgen van asielzoekers wel in 
onze gebeden laten terugkomen. 
 

Bezorging dagboekjes Hand vol koren 2021 
Om de bezorging van de Hand vol koren dagboekjes zo 
coronaproef mogelijk te laten verlopen willen wij u 
vragen om de €12,50 alvast in een enveloppe te doen. 
De dagboekjes worden tussen woensdag 11 november 
en woensdag 2 december 2020 bij u thuis bezorgd. 
Dit jaar zal de opbrengst van de verkoop van de 
dagboekjes (€8,00 per boekje )bestemd zijn voor het 
GZB project in Schwerin waar Kees en Jose Vermeer 
bij betrokken zijn en regelmatig naar toe gaan om te 
helpen. 
 
Voor vragen kunt u altijd bellen of mailen  
Contactpersoon verkoop Hand vol koren: 
Nienke Jongsma, 
0341-267416 of njongsma@hotmail.com 
 

Voedselbank 

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                                                            
(van 9 oktober tot 14 oktober) kunt u een keuze 

maken uit de volgende producten:                               

 

 Toiletpapier 

 Thee 

 Smeerkaas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Diaconale zondag 15 november 2020 
Evenals voorgaande jaren willen wij als diaconie volgende week zondag, 15 november 2020, stilstaan 
bij de diaconale taak van de gemeente. Dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor Tear. Tear helpt 
kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij 
rampen en conflicten. De organisatie richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar 
etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland dagen zij mensen uit om na te 
denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Tevens verbinden zij kerken in 
Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren. 
 
In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tear in het district Kigezi een 
waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden 
gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen 
opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. 
Daarnaast worden er slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen 
met behulp van zwaartekracht verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen 
watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen 
uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen. Een andere belangrijk aspect van het 
programma is hygiënevoorlichting onder de bevolking. 

Om dit project te ondersteunen hebben wij als diaconie besloten de opbrengst van de collecte van deze 
zondag voor bovengenoemd project te bestemmen. Wij bevelen deze collecte hartelijk bij u aan.Aan het 
begin van de dienst zullen wij een kort filmpje laten zien over Tear. Tijdens de morgendienst zal Harry 
van Wieren, namens Tear, een korte presentatie geven. Vanwege de corona maatregelen is het dit jaar 
helaas niet mogelijk om elkaar achter de kerk te ontmoeten.                                                            

Uw diaconie. 

Groene tip: geef je op voor de 'Webinar God in de supermarkt'!                                    

Duurzamer proberen te leven is soms best lastig. Neem zoiets alledaags als boodschappen doen. Je 
staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? Bij elk schap kan je kiezen. Het is 
soms geen gemakkelijke afweging. Ga je voor lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, 
diervriendelijk of eerlijk voor de producent? Ga je voor biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ 
boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dan dat keurmerk 
precies? 

De workshop 'God in de supermarkt' verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen 
en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomst is online, interactief en informatief. Er 
wordt gebruik gemaakt van materiaal uit actuele documentaires en websites. De webinar wordt 
gegeven door Alfred Slomp. Het is laagdrempelig en bedoeld voor iedereen uit onze gemeente. Hij laat 
zich inspireren door hoe Jezus omging met de arme en het behoeftige. Het initiatief 
Godindesupermarkt.nl wordt aanbevolen door Groene Kerken, Micha Nederland en Groengelovig. 

Iets voor u/jou?  
Geef je dan nu op voor de webinar op 26 november a.s.  Wees er snel bij want het deelnemersaantal is 
beperkt. Start webinar is om 19.30 uur - vanuit je eigen huis. Helemaal coronaproof dus. Deelname is 
gratis  (U kunt eventueel een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de spreker geven). Eindtijd is rond 
21.00 uur 

Deelnemen? 
Stuur een mailtje naar geravandenberg@gmail.com. Zodra je je hebt opgegeven, krijg je een mail met 
verdere informatie over hoe je precies kunt deelnemen aan de webinar. Ook is het van belang Microsoft 
Teams te hebben geïnstalleerd. (Mocht dat een probleem zijn dan kunnen wij u als commissie daarbij 
helpen hoor!) 

Werkgroep Duurzame Kerk 
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Gebedsverhaal deel 27 Met Ontferming Bewogen! 

Pheun Thailand, Manchakiri,: 

           

             

 

 

 

 

                    Pheun:2017                                                  Pheun:  2018                                                      Pheun: 2020 

We hebben de jong gelovige tiener Pheun , die haar moeder mee nam naar de kerk, vanaf het beging 
van het project gevolgd. Na haar doop is Pheun naar de middelbare school gegaan. Hier is ze erg in 
verwarring en verleiding gekomen door wat er allemaal te koop is in de wereld en ze kon de snelheid en 
het grote verschil tussen school en de grote armoede thuis niet aan en is gestopt met school, en wilde 
niet meer naar de kerk. Pheun is daarna vertrokken naar Bangkok Pheun is zwanger terig gekomen 
naar het dorp en woont met haar, inmiddels geboren dochtertje, PoeiFay bij haar moeder onder het 
afdak. De vader van de kleine hummel is niet meer in beeld. Pheun is heel blij met haar kleine meisje. 

Wat is het toch moeilijk om als jong gelovige staande te blijven. 

Daar heeft Pheun ons gebed voor nodig! 

Gebed: 

- Pheun de weg terug naar God weer kan vinden . 

-om een zegen voor de kleine PoeiFay 

-dat de nieuwe oma ook weer terug zal keren naar God en de gemeente 

-moed kracht en vrede in hun harten 

-Gezondheid 

-Werk en inkomsten 

Wilt u voor deze oma, jonge moeder en baby blijven bidden? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


