
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 
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Erediensten 
In de ochtenddienst van aankomende zondag vieren 
we samen het Heilig Avondmaal. In deze dienst hoopt 
dominee van Veluw voor te gaan.  
De schriftlezing zal zijn uit Johannes 10:1-11. Het 
thema van deze dienst is ‘Ik ben gekomen, opdat zij 
leven hebben en overvloed’ (Joh. 10:10b). 

In de avonddienst willen we met elkaar dank zeggen 
voor het Avondmaal. In deze dienst zal Jouke 
Telgenhof voorgaan. Het thema van deze dienst is ‘God 
die mij ziet en redt’. 
‘Met alle zorgen in de wereld en de impact daarvan op 
het leven van ons allemaal kun je je soms verlaten en 
eenzaam voelen. En dan ook nog de dreigende derde 
golf door het Britse variant. In de Psalmen wordt vaak 
gezongen over eenzaamheid en isolatie. Wat kun je 
doen als niet alleen mensen je verlaten, maar ook God 
ver weg lijkt. We laten ons meenemen door de 
ervaringen en woorden van David zoals we lezen in 
Psalm 42 en 43.' 

IZB Collecte 7 februari 2021 
De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangen 
ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte 
geven aan het evangelie van Jezus Christus in de 
wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. 
Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet 
kennen, tot het heil in Christus komen en samen met 
zijn gemeente Hem navolgen. De IZB werkt vooral 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij vinden 
het de grote uitdaging van deze tijd om binnen de 
Nederlandse context dit gereformeerde belijden te 
actualiseren en vruchtbaar te maken voor een 
missionaire visie en aanpak. Zij ontdekken steeds weer 
dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het 
gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang 
zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de 
unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons 
gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter 
van het geloof; de verzoenende en vernieuwende 
kracht van de genade van God; de fundamentele 
betekenis van de kerk in het handelen van God. Met 
hun kennis en ervaring willen zij daarom de kerk en de 
plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen 
van hun missionaire roeping. De IZB kan het vele werk 
o.a. doen dankzij collecten van mensen die de zending 
een warm hart toedragen. 

 

 

 

Diensten:  
Zondag 7 februari                                             
09.30 uur Ds. A. H. van Veluw (IJsselmuiden 
(Viering Heilig Avondmaal)                                       
18.30 uur Ds. J.S. Telgenhof (Strijen)   
(Dankzegging Heilig Avondmaal) 

Zondag 14 februari                                                  
09.30 uur Ds. G.J. Roest (Huizen) 
18.30 uur Christiaan Trommel (HGJB) 
Celebrations 
                                                                       
Collecten                                                         
1e IZB                                                             
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
Bidden voor leerkrachten en leerlingen in het 
basisonderwijs  
Bidden voor iedereen die met depressie kampt  
Bidden voor Stichting Ontmoeting en De Oude 
Synagoge  
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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Relatie-generatie                                                     
Volgende zondag is het zo ver! De eerste 
Celebrationsdienst van 2021 met het speciale 
Valentijnsdagthema: relatie-generatie. Het geloof kan 
soms best wat vragen en dilemma's met zich 
meebrengen op gebied van relaties. Wat staat er in de 
Bijbel over samenwonen? Of over seks voor het 
huwelijk? En hoe houd je voet bij stuk in een 
maatschappij die je vertelt dat het allemaal wel kan? 
Moeilijke, maar belangrijke vragen. Christiaan 
Trommel komt zondag 14 februari om 18.30 spreken 
over dit thema. De dienst is te volgen via YouTube en 
de kerktelevisie! 

Geef voor je kerk: legt u de envelop voor de 
Kerkbalans klaar?                                                     
Graag willen wij u erop attenderen dat in de komende 
week de envelop voor de actie Kerkbalans weer bij u 
zal worden opgehaald. We hopen dat u heeft 
nagedacht over uw bijdrage voor onze kerk.  Als 
iedereen een klein beetje meer betaalt, kunnen we 
onze begroting rond krijgen en het andere werk voor 
God en zijn gemeente vervullen. Wilt u de envelop 
weer klaar leggen voor de vrijwilligers?  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, College van 
Kerkrentmeesters 

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 8  t/m 13 februari) 
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  
Pak toiletpapier (4 of 6 rol,  kuipje halvarine,  
pak (gezeefde) tomaten 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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