
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 

 

    
 18 april 2021 

Erediensten: 
Zondagochtend 18 april,  voorganger is Ds. D. 
Meijvogel. 
Thema: Ik ga vissen lezen: Johannes 21: 1 - 18. 
tekst vs 3. Het moet de meest verwarrende tijd 
geweest zijn voor de leerlingen van Jezus. Die tijd na 
Pasen. De emoties lopen alle kanten op. Verdriet, 
pijn, angst, blijdschap, onzekerheid; het loopt 
allemaal door elkaar. Dan is Hij er weer wel, dan 
weer niet. Hij is er wel weer, maar het zal nooit meer 
worden als toen. In die verwarring kan Petrus het 
niet meer houden. Zijn hoofd zit vol. Hij besluit: Ik ga 
weer vissen. En hij gaat. Maar voor hoelang? En voor 
wie? En met wie....?  
 
Zondagavond:  In de avonddienst hoopt  Ds. B.J. van 
de Kamp voor te gaan. 
de Bijbellezing uit 1 Petrus 2 vs. 1 – 10 
Tekst: 1 Petrus 2 vs. 4 en 5. 
Thema: Levende stenen 
In zondag 17 van onze Catechismus wordt de 
betekenis van de opstanding benoemd in drie 
aandachtspunten. Christus heeft het reddingswerk 
volbracht en deelt dat uit.  Christus laat ons opstaan 
in een leven dat aan God is gewijd. Christus brengt 
ons in het Vaderhuis. Petrus verwoordt dat in een 
mooi beeld van een levende tempel met levende 
stenen. Je kunt het ook mooi uitbeelden met je fiets. 
De wielen draaien om de as = Christus heeft alles 
volbracht. Maar het gaat erom dat we op de fiets 
rijden – de wielen rollen over de weg  =  leven voor 
God, met je medemens en de schepping.  Op je fiets 
ga je ook ergens heen. Naar school of naar huis. 
Christus leidt ons naar het Vaderhuis met zijn vele 
woningen. Daar gaan we het zondagavond over 
hebben. Fijn dat je meeluistert. Weet je welkom. 
 
 
Hoi iedereen van 12 tot en met 16 jaar  
We hebben nu twee Connect avonden gehad (tja via 
Zoom……) en wat ons betreft willen we jullie komende 
donderdagavond weer zien en spreken. 
Het is een Connect meeting, maar ook als je anders 
niet naar Connect komt ben je 22 april om 19.00 uur 
welkom op de volgende link; 
https://zoom.us/j/981696621 
Als je niet mee kunt doen wil je het even laten weten 
via de connectapp of 06-25118122?? 
 
We hopen je te zien en te spreken!!! 
Groetjes Marja, Marinka, Jeroen en Sicco 
 
 
 
 
 

Diensten:                                                                 

Zondag 18 april 
09.30 uur Ds. D. Meijvogel 
18.30 uur Ds. B.J. van de Kamp  
 
Zondag 25 april 
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de kerkenraadsvergadering  
Bidden voor de MAF  
Bidden voor het zorgpersoneel  
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 
 
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 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 
Donderdag  15.00 uur Ouderen 
Vrijdag        06.30 uur Mannen 
                  08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”pionieren in de 
Balkan 
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Tompouce actie  
De Serviëgroep heeft weer een nieuwe actie bedacht: 
de tompouce actie! Wilt u uw moeder lekker 
verwennen voor Moederdag of houdt u gewoon 
ontzettend van tompoucen? Dan is dit uw kans! Voor 
€2,25 krijgt u een heerlijke, echte bakkerstompouce. 
De tompouces zullen af te halen zijn op 8 mei bij het 
Visnet. Geheel coronaproef via een drive-thru 
uiteraard! Bent u overtuigd en wilt u graag een 
tompouce bestellen? Dat kan door een mail te sturen 
naar jongerenreis2021@gmail.com. Vermeld in deze 
mail uw naam en hoeveel tompouces u wilt bestellen. 
De betaling volgt dan via een Tikkie op de mail. Een 
tijdvak om de tompouces op te halen volgt na de 
betaling. Bestellen kan tot en met 30 april. Bent u 
niet in de gelegenheid de tompouces 8 mei op te 
halen? Stuur dan ook een mail naar bovenstaand e-
mailadres. Wij gaan dan samen met u kijken of we 
iets kunnen regelen! De Serviëgroep 
 
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 19 t/m 24 april) kunt u een keuze maken uit 
de volgende producten:  

Toiletreiniger 
 

Koffiepads (36-48-56 stuks) 
 

Kruidenmix (nasi of bami) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 dat kan 
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/i/9816966121  
 
 
 


