
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 

 

  
 14 februari 2021 

Erediensten 
Aankomende zondagochtend hoopt dominee Roest 
voor te gaan. De avonddienst zal een 
celebrationsdienst zijn. Informatie over deze dienst 
vindt u verderop in deze Zondagsbrief. 

Doopdienst. 
Op 14 maart staat de volgende doopdienst gepland. 
Ds. M. van Leeuwen hoopt dan voor te gaan. Willen 
jullie als ouders je kindje in geloof ten doop houden, 
neem dan contact op met je wijkouderling of met 
ondergetekende. Voorafgaand hebben we een 
doopgesprek met alle ouders en delen we elkaars 
geloofsbrieven, liederen en Bijbelteksten. Zo bereiden 
we samen een mooie en gezegende doopdienst voor. 
Evert Westerink,  06-51239382 of ewester@caiway.nl  
 

Stamppottenactie Servië 
Bij dit koude weer past eigenlijk maar één maaltijd: 
stamppot. En dat komt goed uit. 27 februari 
organiseert de Serviëgroep een stamppotten drive-
thru. Op deze datum kunt u boerenkool en hutspot 
afhalen bij Het Visnet. De stamppotten worden bij het 
afhalen in bakjes verpakt en kunnen per portie van 
500 gram besteld worden. Een portie stamppot kost 
€5,-. Natuurlijk is er ook rookworst bij te krijgen, deze 
gaat per 1/3 van een slagers rookworst en kost €1,-.  

Heeft u ook zo’n zin in ambachtelijk gemaakte 
stamppot? Bestellen kan door een mail te sturen naar 
het volgende emailadres:  
Jongerenreis2021@gmail.com  
Vermeld in deze mail de volgende gegevens: 

 Voor- en achternaam 
 Aantal porties boerenkool of hutspot of u 

rookworst wilt en zo ja hoeveel 

Wanneer uw bestelling geplaatst is ontvangt, u een 
mail om het geld over te maken.  

In de week van 22 februari krijgt u een mailtje met 
een tijdslot. Dit tijdslot geeft aan hoe laat u de 
stamppot op 27 februari kan ophalen. Dit zal in ieder 
geval ergens tussen 15:00 en 17:00 uur zijn. 

Bestellen kan tot en met 21 februari! 

Wij hopen samen met uw hulp zoveel mogelijk 
projectgeld op te halen. 

 

 
 
 
 

Diensten:  
Zondag 14 februari 
09.30 uur Ds. G.J. Roest (Huizen) 
18.30 uur Christiaan Trommel (HGJB) Celebrations 
                                                                     
Zondag 21 februari                                                
09.30 uur Prof. B.J.G.Reitsma (Ermelo)                        
14.30 uur Arjen Verboom (Internationale dienst) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de diaconie (iom Celebrationscomm.)                                    
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
Bidden voor de ouderen in de gemeente  
Bidden voor ondernemers  
Bidden voor het beroepingswerk  
Bidden voor het werk van GlobalRize en Trans 
World Radio  
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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Verzoekplatenprogramma                                             
Op D. v. woensdag 17 februari van 19.00 tot 20.00 uur 
is de volgende uitzending van het 
verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op 
maandag 22 februari 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 

Belcampagne 16+ jeugd 
De komende weken -tot en met eind maart- hebben 
we als jeugdleiding besloten om jullie als 16+ jeugd 
telefonisch te benaderen. We hebben gemerkt dat het 
niet eenvoudig is om activiteiten voor jullie te 
organiseren en we willen eigenlijk gewoon even weten 
hoe het met je gaat en of we iets kunnen betekenen. 
Met een team van 7 bellers kun je dus de komende tijd 
een oproep verwachten en wij hopen op een open 
gesprek. We vinden het fijn om dit toch ook even hier 
te benoemen en vragen de gemeente om gebed voor 
contact, zodat wij meer kunnen betekenen voor ook 
deze doelgroep die snoeihard wordt getroffen op 
sociaal vlak in deze tijden. 

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 15 t/m 20 
februari) kunt u een keuze maken uit de volgende 
producten:  

Toiletpapier, Crackers (Wasa),  

Stuk kaas (500 gr.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Gebedsmoment vanuit het Visnet.                                                                                                    
Op dinsdagavond 23 februari van 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur vindt er weer een gebedsmoment 
plaats vanuit het Visnet. U kunt dit meemaken via het bekende YouTube kanaal (het Visnet) of de CAI 
zender 705 

U en jij zijn van harte welkom om weer mee te bidden, te luisteren naar liederen en een korte 
overdenking. We willen weer God de lof brengen en samen bidden en danken.  

U en jij kunnen weer gebedspunten inbrengen via Mentimeter (www.menti.com) of telefoonnummer 06-
51239382 waarbij de gebedspunten te zien zijn op het scherm en zullen worden gebeden door zusters 
en broeders in de kerkzaal. 

Er zijn steeds meer zusters en broeders die de voorgaande gebedsavonden thuis mee hebben gedaan. 
Moedig elkaar aan om mee te bidden en zo samen  verbonden te zijn in onze Heer en Heiland. 

Van harte uitgenodigd !! 

Zegen en groet, Evert en Sicco 

Wilt u/ jij een keer meebidden in de kerkzaal bel dan bovenstaand telefoonnummer. 

Paasproject 2021                                                                                                                                   
Fijn dat we wel elke week een filmpje, raadsel, etc hebben van Bernice. 
En we gaan door met de filmpjes! Aanstaande zondag start het 
Paasproject 2021 met als titel: Jezus gaat ons voor. 

In de dienst is er een kort filmpje te zien voordat de preek begint. En 
elke week zit er bij de zondagsbrief een klein werkboekje met leuke 
puzzels, opdrachten etc die gaan over het thema van die week. Dit kun 
je uitprinten om er dan vervolgens wat moois van te maken. 

Mocht het thuis niet lukken met uitprinten dan kun je dat laten weten 
via: maaikeprins@live.nl Dan zorgen we dat het boekje voor jou geprint 
wordt! 

Op zondag 14 februari is het Thema: Ik ben het water dat leven geeft, 
Johannes 4:1-30. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


