
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 

 

    
 25 april 2021 

Erediensten: 
Zondagochtend 25 april: voorganger is Ds. T. Schutte 
uit Bennekom. 
We lezen Jozua 5:2 - 6:1 
Thema van de verkondiging is: God zet Jozua en 
het volk stil op een bijzonder moment.  
Soms kom je zomaar ineens voor een enorme 
uitdaging te staan. Je wordt stilgezet. En dan? Hoe ga 
je daar mee om? Jozua en het volk worden ook 
stilgezet. Op een heel bijzonder moment. Met een 
spectaculaire ontmoeting. Wat gebeurt hier? En wat 
wil God duidelijk maken?  
 
In de avonddienst hoopt  Ds. F.A. van Velzen uit 
Amersfoort voor te gaan. 
We luisteren naar 3 stukjes uit Romeinen 8: vers 12-
17 + 24-28 + 31-34.  
De 2e lezing is Johannes 20 : 11-18. 
Het thema luidt: 'De Opgestane helpt je bidden'. 
Tussen Pasen en Hemelvaart gaan we op zoek naar 
wat de verbinding tussen die twee grote feesten is en 
waar dat jouw leven raakt, in dit geval vooral je 
gebedsleven. Welk verschil maakt het daarvoor dat 
Christus is opgestaan en teruggegaan naar zijn 
Vader? We beginnen onze zoektocht bij zijn eigen 
opmerkelijke woord aan Maria Magdalena vlak na zijn 
opstanding: 'Houd me niet vast, want ik ben nog niet 
opgestegen naar de Vader'. 
 
Doopdienst 
Op  DV 30 mei 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  
 
Dankwoord 
Hartelijk dank lieve gemeenteleden voor de mooie 
kaarten die ik van jullie mag ontvangen! 
Van bekende maar ook, voor mij, onbekende leden 
uit het Visnet. Regelmatig zit ik ze te bekijken. Het 
maakt mij blij en dankbaar dat er aan mij gedacht 
wordt. Hartelijke groeten van Mevr. B v.d. Berg-
Kernebeek  Sonnevanck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten:                                                                 

Zondag 25 april 
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort) 
 
Zondag 2 mei 
09.30 uur Kand. J. de Wind 
18.30 uur Gebedsbijeenkomst 
 
Collecten: 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor alle jongeren die zich voorbereiden op 
de reis naar Servië  
Bidden voor de Dabarweek op de Kriemelberg vanaf 
a.s. zaterdag  
Bidden voor ons zendingsproject "Ga (nu)!" 
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 
 

ZONDAGSBRIEF    
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IZB Collecte 25 april 2021  l  pioniersplek Zuiderlicht 
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. De mensen in de Zuiderzeewijk in Lelystad 
hebben het over het algemeen niet breed, zowel 
materieel als sociaal. Maar ook voor hen is er hoop: 
de pioniersplek ‘Zuiderlicht’ wil hen bij Jezus 
brengen. Rond 2000 werd hier gestart met 
kinderwerk, daarna volgde jongerenwerk. En 
binnenkort dus een volwaardige pioniersplek. Die zal 
gericht zijn op de vorming van een 
geloofsgemeenschap, ‘een open gemeenschap waar 
mensen in woorden en daden de liefde van Christus 
zichtbaar kunnen zien worden’. De Hervormde 
gemeente Lelystad heeft de leiding en werkt samen 
met andere christenen aan dit pionierstraject, dat 
wordt begeleid door de IZB. Het verlangen leeft om 
op termijn ook vieringen of samenkomsten te 
organiseren. Door te geven voor deze collecte helpt u 
mee om samen met de IZB deze pioniersplek verder 
op te zetten. 
 
Verzoekplatenprogramma 
Op D.V. woensdag 28 april 2021 van 19.00 tot 20.00 
uur is de volgende uitzending van het 
verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op 
maandag 3 mei 2021 van 10.00 tot 11.00 uur. Wilt u 
een plaat 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 
 
 
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 26 april t/m 1 mei) kunt u een keuze maken 
uit de volgende producten:  

 
aardappelpuree 

 
blik cornet beef 

 
pak zuiveldrank 

 
 
 

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  
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Herinnering tompouce actie 
De tompouce actie voor Servië loopt nog een week! Wilt u uw moeder lekker verwennen voor 
Moederdag of houdt u gewoon ontzettend van tompouces? Dan is dit uw kans! Voor €2,25 krijgt u een 
heerlijke, echte bakkerstompouce van Hops Taartenshop. 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 nog tot 30 april. 
Bent u niet in de gelegenheid de tompouce 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 

Groente tip: Kom in beweging voor Gods schepping.  
Op 28 en 29 mei is GroenGelovig er weer, het grootste christelijke evenement rondom duurzaamheid in 
Nederland. In een interactieve online bijeenkomst denken we aan de hand van het thema 'Aarden' na 
over hoe je herstel en recht brengt aan Gods schepping. GroenGelovig brengt christenen in beweging 
voor de zorg voor ons gemeenschappelijk huis: Gods schepping. Door inspiratie, bemoediging, nieuwe 
samenwerkingen en heel veel actie brengen we duurzame initiatieven en ‘groene agenda’s’ in de 
volgende versnelling.  
 
Omdat we dankbaar zijn voor wat er al gebeurt, maar ook de urgentie zien voor een stap extra. 
GroenGelovig brengt christenen bijeen die allemaal op hun eigen plek, maar ook samen willen gaan 
voor ecologische gerechtigheid. Tickets zijn te bestellen op www.groengelovig.nl. 
(GroenGelovig is een initiatief van Micha Nederland, EO, Tearfund, Kerk in Actie, GroeneKerken, 
ChristenUnie, CGMV, Christen Contact Agrarisch (CCA), A Rocha en Laudato Sí-werkgroep Nederland)    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


