
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 

 

  
 17 januari 2021 

Erediensten 
Zondagmorgen 
In deze ochtenddienst gaat dominee Schutte voor. De 
Bijbellezing is uit Openbaring 5. Het thema van de 
dienst is: “Wie heeft hier de leiding?”   
Dominee Schutte schrijft; Hoe kijken we naar de 
(nabije) toekomst? Hoopvol? Wanhopig? Ten einde 
raad of vol vertrouwen, of iets daar tussenin?  
We kijken zondag naar een boeiend en spannend 
tafereel in de hemel. Het gaat over jouw en mijn 
toekomst.  

Zondagavond 
In de avonddienst is dominee Kranen de voorganger. 
Het thema van de dienst is: “Kop op!” De schriftlezing 
is uit Johannes 2:1-11. 
Dominee Kranen schrijft; We leven in een gekke tijd! 
Een bizarre tijd: crisis in een wereld-democratie, crisis 
in de wereld economie, crisis in de wereld-
gezondheidszorg, identiteitscrises, lange tenen, 
ongekende polarisatie… Hoe leg je de wereld nog uit 
aan je kinderen en kleinkinderen? En hoe sta je als 
christen op een positieve manier midden in al dat 
negativisme? Tja… 

 
Dag broeders  
Nu wij onze vergaderingen moeten missen en wij 
elkaar niet zien wil het bestuur graag het volgende met 
u delen. Het zal moeilijk worden dit seizoen nog bij 
elkaar te komen. Jammer. We hadden er veel zin in 
maar helaas is het er niet van gekomen .Ook de 
nieuwe leden zullen nog even geduld moeten hebben . 
Nu even iets van praktische aard : de 
contributie.  Normaal voldoen we dat aan de 
penningmeester op een avond maar dat kan nu niet . 
Aangezien de Vaan gewoon verschijnt moeten wij die 
kosten gewoon voldoen. Het verzoek is nu om per 
omgaande de contributie te voldoen op         
NL31RABO 0387509550. Contant mag ook aan de 
Varenweg 43. Met vriendelijke groeten van het bestuur 
spreken we de wens uit om zodra het weer kan elkaar 
te ontmoeten en wensen u en allen Gods zegen toe .  
 
Cees Petersen,   Secretaris   
 
 

 

 

 

 

Diensten:  
Zondag 17 januari                                               
09.30 uur  Ds. T. Schutte (Bennekom)                     
18.30 uur Ds. R. J. Kranen (Vriezeveen)                                            

Zondag 24 januari                                        
09.30 uur Ds. B.J. van der Graaf (Amsterdam)      
18.30 uur Ds. R.F. de Wit (Ermelo) 

Collecten                                                         
1e Werk van de Diaconie                                             
2e Kerk en eredienst                                          
3e Evangelisatie/ gastendiensten                                                

Gebedspunten  
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van a.s. 
woensdag  
Bidden voor alle kinderen en jongeren die online 
les krijgen en hun klasgenoten missen 
Bidden voor de regering  
Bidden voor vervolgde broers en zussen. De 
jaarlijkse ranglijst (van Open Doors)van landen 
waar christenvervolging plaatsvindt is 
gepubliceerd en laat wéér een toename zien van 
geweld en onderdrukking  
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 
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  17 januari 2021  pagina 2 
 

Week van gebed, 2021                                                
Zoals we al jaren kennen is de derde week van januari 
de week van gebed. In die week werd er dagelijks een 
interkerkelijk gebedsmoment georganiseerd, telkens 
vanuit een andere kerk. Helaas is dat tijdens de 
huidige Lock-down niet mogelijk. Maar we weten ook 
dat gebed meer dan ooit nodig is. Daarom willen wij 
ook dit jaar van 17 t/m 24 januari samen bidden rond 
het thema  #blijfinmijnliefde . Daarvoor zal er 
dagelijks om 19.30 uur een uitzending zijn op HK13. 
Tevens staat er een link voor een livestream op 
www.24-7harderwijk.nl . Zo krijgt u de gelegenheid 
om thuis mee te bidden. De invulling wordt dagelijks 
door een andere kerk uit Harderwijk of Hierden 
verzorgd. We hopen dat hiervan ook vanuit het Visnet 
veel gebruik gemaakt wordt. De belofte staat: Blijf in 
Mijn liefde en je zult veel vrucht dragen. Laat dat maar 
een week lang de hoogste prioriteit hebben.  Door hier  
te klikken kunt u na al vast een promo bekijken. 

Voor info: Evert Westerink  06-51239382 
 
Voedselbank  
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur 
(van 18 januari tot 23 januari) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten: vervalt. 
 

houdbare melk, 

ontbijtgranen (Brinta, Havermout, Muesli) 

hagelslag 

 

 

 
 

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 

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

 

 

 

 
 

 


