
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 

 

  
 21 februari 2021 

Erediensten 
In de ochtenddienst van aankomende zondag hoopt 
professor Reitsma uit Ermelo voor te gaan. Hij preekt 
in deze dienst over Hebreeën 1 vers 3; nadat Jezus 
vergeving van de zonden tot stand gebracht had, heeft 
hij zich aan de rechterhand van de vader gezet. 
Het thema van de dienst is; ‘grond onder de voeten’. 
De schriftlezing is uit Hebreeën 1:1-8 en 2:1-4. 
 
’s Middags zal Arjen Verboom namens het Visnet 
voorgaan in de Internationale Kerkdienst, welke online 
uitgezonden zal worden. Het thema van deze dienst is: 
‘wees sterk en moedig’.  
De schriftlezing is Jozua 1: 1-9.   
Arjen schrijft; ‘de overdenking gaat over de nieuwe 
periode die voor ons ligt, waarin ook weer uitdagingen 
liggen. Ik geef vier Bijbelse principes die ons helpen 
om sterk en moedig te zijn.‘ 
 
Internationale kerkdienst 
De internationale kerkdiensten hebben ook een andere 
invulling gekregen. Wekelijks worden er meditaties en 
bemoedigingen gedeeld met de vertalingen erbij. Deze 
zijn te vinden via deze link (Youtube - Int. kerkdienst 
Harderwijk). Vandaag is het door het Visnet 
georganiseerd en is Arjen Verboom de voorganger die 
de meditatie doet. Het zou mooi zijn als we onze 
verbondenheid met de zorgen van asielzoekers wel in 
onze gebeden laten terugkomen. 
 
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 22 t/m 27 februari) 
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  
Mix voor satésaus, eiermix of eiernoedels,              
fles sojasaus of ketjap      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diensten:  
Zondag 21 februari                                                
09.30 uur Prof. B.J.G. Reitsma (Ermelo)                        
14.30 uur Arjen Verboom (Internationale dienst) 

Zondag 28 februari 
09.30 uur Kand. J. de Wind (Zeewolde) 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen                                                                  
                                                                    
Collecten:                                                          
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst                                          
3e Duurzame kerk                                                                             

Gebedspunten  
Bidden voor het Paasproject van de kinderen  
Bidden voor de GZB en IZB 
Bidden voor de voedselbank  
Bidden voor het PatchworkCentrum in Schwerin  
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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40 dagentijd 
We hopen deze weken tot Pasen wekelijks een 
bezinningsmoment te verzorgen op weg naar Pasen. 
Zo hopen we met Schrift-gebed-lied een onderbreking 
van de week te geven en ook als gemeente verbonden 
met elkaar toe te leven naar de herdenking van onze 
verlossing. Via ‘de zeven werken van barmhartigheid’ 
willen we er wekelijks bij stil staan. Bij barmhartigheid 
gaat het erom stil te staan bij de ander, je te laten 
raken door zijn of haar situatie en het daarin uit te 
houden met de ander en het nodige te doen, wanneer 
dat kan. In Mattheus 25 laat Jezus zien dat dit op een 
‘schaapachtige wijze’ gebeurt. Je weet niet waarom je 
dit doet, je doet het gewoon. In die ander licht 
Christus op. We krijgen een tweede kans, en een derde 
en een vierde. Nee, Jezus Zelf is aan het kruis 
gestorven. De menigte riep ‘kruisig Hem’. Maar Hij 
leeft en Hij ziet of dit offer door voldoening ons ook 
omvormt naar Zijn beeld. Het is opmerkelijk dat wie 
barmhartig is voor zijn of haar naaste, barmhartig is 
ten aanzien van Jezus. Dit gebeurt blijkbaar alleen als 
Jezus niet in de ander alleen oplicht, in de behoeftige, 
maar ook in degene die aan zet is, het schaap. 
Barmhartig zijn we, wanneer Christus de Gekruisigde 
in ons tot leven komt. De tweede uitzending is op 
dinsdag 23 februari, 19.00u en heeft als thema ‘De 
gevangenen bezoeken’ Doet u (weer) mee? Hier zit 
ook nog een heel concrete en praktische mogelijkheid 
bij om mee te doen! 
                                                                       
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. 

 

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. 

Online ontmoeten rond de kerkdiensten         
Elkaar online zien, begroeten en ook kort iets    
tegen elkaar zeggen kan met de volgende link: 
https://zoom.us/j/9816966121 
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Zondag 21 februari derde collecte voor onze schepping                                                            
Als kerk hebben we de opdracht goed te zorgen voor elkaar en rentmeester te zijn over de schepping. 
Maar duurzamer leven heeft wel een prijs…. Zo zijn we als kerk vorig jaar over gegaan op fairtrade en 
biologische koffie en thee en dit is natuurlijk duurder dan gewone koffie. En begin dit jaar zijn we 
overgestapt op lokale en groene energie van Endura. Maar we willen dit jaar nog meer doen om ons 
steentje bij te dragen aan een betere aarde…. Met uw gift voor deze extra collecte geeft u aan dat u het 
ook belangrijk vindt om als kerk ook duurzaam en groen te zijn en kunnen we als Groene kerk nog 
meer stappen zetten voor een duurzame wereld. Dank u wel! 

College van Kerkrentmeesters 

Beste kids van ‘t Visnet,                                                                                                                   
Hebben jullie afgelopen zondag geluisterd en gekeken naar het leuke filmpje over het Paasproject van 
de KND tijdens de dienst? Misschien hebben jullie ook wel aan het werkboekje 
gewerkt? 

Ook deze week is er weer een filmpje te zien tijdens de dienst. Je vader en/of 
moeder heeft in de mail ook weer een nieuw werkboekje gekregen. 

Deze kun je dan uitprinten voor komende week. 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 21 februari is 
het Thema: Ik ben het brood dat leven geeft, Johannes 6:32-40. 

40-dagen podcast in de scipio app                                                                                                    
Vanaf woensdag 17 februari biedt ’40 dagen hier en nu’ elke dag (m.u.v. de zondagen) een korte 
podcast aan. De inhoud hiervan kan bestaan uit een overdenking, een Bijbeltekst, een 
verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. De podcast is praktisch, inspirerend, bemoedigend en 
prikkelend en wil je helpen om Jezus te volgen in jouw hier en nu. Een mooie manier om je te bezinnen 
op de 40-dagen tijd die deze week is gestart. Open de app, ga linksboven naar het menu (de drie 
streepjes), en als tweede onderdeel staat hier de 40-dagen podcast.  Heb je nog niet de scipio app? 
Lees op hier hoe deze te installeren. 

Geslaagde actie Kerkbalans                                                                                                                                   

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde actie Kerkbalans. Voor onze gezamenlijke wijken zijn er 
in totaal 1.264 huishoudens aangeschreven. Hiervan zijn er tot nu toe 901 toezeggingen teruggekomen 
(dat is dat is 71% van iedereen die is aangeschreven). We spreken over een voorlopige opbrengst 
omdat de ervaring leert dat er komende weken nog wat envelopjes nakomen. De voorlopige opbrengst 
bedraagt maar liefst 261.348 euro. Dit is 11.131 euro meer dan vorig jaar. Meer cijfers en grafiekjes 
vindt u in de bijlage bij deze brief. 

We zijn heel dankbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie: alle ‘lopers’ die door kou en 
sneeuw de envelopjes weer moesten ophalen, andere vrijwilligers en natuurlijk alle kerkleden die dit 
jaar weer ruimhartig financieel willen bijdragen. Dankbaar dat we hiermee al het werk voor God en zijn 
gemeente kunnen vervullen; de kosten voor predikanten, ouderenpastoraat, kosters, kerkelijk bureau, 
onderhoud van de kerk en gebouwen, verwarming van de kerk en landelijke bijdragen voor kerkelijke 
ondersteuning. 

NB: Als u onverhoopt dus nog een envelopje van de Kerkbalans thuis hebt liggen dat niet is opgehaald, 
kunt u dit in de brievenbus van de kerk of het kerkelijk bureau (in het Koetshuis) doen. Hartelijk dank! 

College van Kerkrentmeesters 
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Ook bij boekhandel Sjemen bestellen mogelijk en ophalen via click & collect…. Helaas is 
Christelijke boekhandel Sjemen vanwege de coronamaatregelen nog steeds gesloten, maar u kunt uw 
boeken, ansichtkaarten of andere artikelen nog wel bij ons bestellen. U kunt de bestelling op een 
afgesproken tijdstip aan de deur van Sjemen ophalen (click & collect) of wij bezorgen de artikelen gratis 
bij u thuis in Harderwijk en omgeving! Steun de lokale Christelijke boekhandel en bestel uw boeken via 
ons. e-mail: sjemen@sjemen.nl tel. nr.: 0341-420771 de website: www.sjemen.nl  

Medewerkers christelijke boekhandel Sjemen, Smeepoortstraat 15, 3841 EG  HARDERWIJK 

Reminder stamppottenactie Servië 
Op 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 zondag 21 februari! Wij hopen samen met uw hulp zoveel mogelijk projectgeld 
op te halen. 

 


