
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 

 

    
 16 mei 2021 

Erediensten  
Zondagochtend 16 mei is onze voorganger            
Ds. D. Meijvogel uit Harderwijk. De Bijbellezing is 
uit  Exodus 4 : 10 - 17 en Matt. 9 : 35 – 38  ( Tekst 
is : vers 13)  
Thema van de verkondiging “Dat kan ik niet “ 
In een tijd waarin er allerlei beperkingen zijn raakt je 
motivatie en zin op. Je kan niet, maar wil ook niet 
meer. Wat heeft het allemaal voor zin? Het is water 
naar de zee brengen of vechten tegen de bierkaai. En 
als je dan gevraagd wordt voor een taak is het eerste 
dat bovenkomt: Dat kan ik niet. En je denkt  er 
misschien bij: en ik wil ook niet. Zou Mozes zoiets 
gevoeld hebben toen God bij hem kwam en Hem een 
opdracht gaf? Hoe zou dat nou gegaan zijn? We gaan 
er met elkaar over nadenken! 
 
Zondagavond 16 mei is onze voorganger  
Ds. B.J. van de Kamp uit Harderwijk.                      
De Bijbellezing is uit   2 Timotheüs 1 : 1 – 14 ( Tekst 
is : 2 Timotheüs 1 : 7 en 8 ) Thema van de 
verkondiging “ Schaam je niet voor God. “ 
Paulus en Timotheüs zitten in moeilijke 
omstandigheden. Paulus in de gevangenis in Rome. 
Timotheüs in een moeilijke gemeente in Efeze. Toch 
hoor je ze niet klagen. Al verlangt Paulus naar een 
snelle komst van Timotheüs. En heeft Timotheüs 
verdriet over het missen van Paulus als zijn trouwe 
‘vader’ in het geloof. Paulus roept Timotheüs op zich 
ter realiseren dat geen lafhartige geest hebben 
ontvangen, die klein denkt van God. Ze hebben juist 
de Heilige Geest ontvangen, vol van de kracht, de 
liefde en de wijsheid van Christus. 
Pinksteren = leven uit de grote daden van God. Wat 
mogen wij hiervan leren? Hoe kan dit ons 
bemoedigen? 
 
Meeleven 
We leven mee met Gerrit en Corrianne v.d Berg nu 
de operatie van Seff deze week niet door ging. Wat 
een teleurstelling! De operatie staat nu gepland voor 
a.s. maandag als er dan wel plek is.... 
Laten we biddend om dit gezinnetje heen staan in 
deze spannende tijd! We denken hierbij ook aan de 
opa en oma, Geerling en Reina den Ouden. 
 
Geboorte  
Op  zaterdag 8 mei is onze dochter Maud geboren. 
Na 2 nachtjes mochten we het ziekenhuis verlaten. 
In liefde ontvangen 
Met vreugde verwacht 
Heeft God ons diepst verlangen 
Op Zijn tijd in vervulling gebracht 
Sander en Susanne Vermeer 
De Hoop 37 
3894 GM Zeewolde 

Diensten:                                                                 

Zondag 16 mei 
09.30 uur Ds. D. Meijvogel 
18.30 uur Ds. B.J. van de Kamp 
 
Zondag 23 mei (1e Pinksterdag) 
09.30 uur Ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) 
18.30 uur Kand. B. van Dieren(Amsterdam) 
 
Collecten: 
1e Gehandicaptenproject 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de examenkandidaten 
Bidden voor stichting Opwekking nu er geen 
conferentie is maar ze andere mogelijkheden 
aanbieden  
Bidden voor oplossingen om het verschil tussen rijk-
arm in de wereld te veranderen 
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 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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Bedankt voor uw belangstelling, lieve kaartjes en 
medeleven, na het overlijden van mijn lieve man en 
Onze zorgzame vader Berend de Velde Harsenhorst 
(Bé) Harmpje, Esther, Thijs de Velde Harsenhorst 
 

Examen doen? 
Hi jongere! Moet jij toevallig examen doen dit jaar? 
Weet dan dat we vanuit het Visnet: 
- aan je denken 
- voor je bidden 
- je heel veel succes toewensen!!! 
Zet hem op, topper!! We hopen van harte dat 
binnenkort de vlag voor jou zal wapperen. 
 
Gehandicaptenproject Nepal 
In Nepal tellen mensen met een handicap nauwelijks 
mee. Zij zijn volgens de heersende hindoereligie 
uitgesloten. Christenen en kerken in Nepal ontdekken 
dat de Bijbel iets anders leert en willen een ander 
geluid laten horen. Zij willen een naaste zijn voor 
doven, blinden en andere gehandicapten in hun 
midden.  
 
Bakenteams zitten vol 
Wat een zegen, alle teams van Het Baken voor van 
de zomer zitten vol! Elk jaar weten we dat het goed 
komt.. Dit jaar 54 teamleden, 6x een pastoraal team, 
14 bevlogen mentoren. De voorbereidingen zijn in 
volle gang! Bidt u voor de teams! Het zou fijn zijn als 
u ons werk met gebed wilt ondersteunen. Op 
https://bakenharderwijk.nl/?page_id=65 vindt u de 
opties voor financiële ondersteuning 
 
Gebeds-meer-daagse. 
In de periode tussen Hemelvaartsdag en het 
Pinksterfeest willen we graag een aantal avonden 
samen komen om te bidden. Een Gebeds-Meer- 
Daagse, maar dan in aangepaste vorm. 
Drie avonden bent u/ ben jij welkom in het Visnet om 
samen te lezen uit de Bijbel, te luisteren naar 
liederen, te bidden en te danken. In coronaproof 
opstelling willen we op zaterdag 15 mei, dinsdag 18 
mei en donderdag 20 mei van 19.30 uur tot 20.30 
uur elkaar ontmoeten in het Visnet. 
Graag even opgeven via  ewester@caiway.nl zodat 
we weten wie er komen. 
Het thema is; “Ontmoeting”. Ontmoeting van Jezus 
met zusters en broeders na Zijn opstanding. 
Ontmoeting van Jezus met ons vandaag. Ontmoeting 
van ons als zusters en broeders met elkaar.  
De avonden worden niet uitgezonden. Heeft u punten 
voor de gebeden en u kunt niet een van de avonden 
(of alle drie) komen; mail de gebedspunten naar het 
mailadres in dit stukje!! 
Wees welkom en geef je op, want “Samen op weg 
gaan (zijn)  is ons gebed” 
Zegen en groet, Evert en Sicco 
 

 
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/j/9816966121  
 
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 17 mei tot 21 mei) kunt u een keuze maken 
uit de volgende producten:       

Pot chocopasta 
Blik corned beef of kipfilet 

Pak houdbare melk 
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Zaterdag start de GZB-
pinkstercampagne ‘Houd het vuur 
brandend’. De GZB nodigt u uit om met 
de wereldkerk op weg te gaan naar 
Pinksteren. Om het vuur van het geloof 
te laten aanwakkeren en zelf ook door te 
geven. 
  
Een van de hoogtepunten is het GZB-event 
op zaterdagavond 15 mei. Heeft u zich al 
aangemeld? Nee? Mis het niet! Meld u nu aan 
via www.gzb.nl/event en reis online mee door 
de wereldkerk. Laat u inspireren door 
bemoedigende verhalen uit Zuid-Soedan, 
Indonesië, Libanon, Bosnië-Herzegovina en 
Costa Rica die laten zien hoe God 
wereldwijd werkt.  

 
Ook kunt u genieten van prachtige muziek van Elise Mannah en Lukas Kramer. En is er een tof 
voorprogramma voor de kinderen met Marcel en Lydia Zimmer. 
 

Update Stichting SAI -Oeganda   
In november 2019 hebben wij op de diaconale zondag 
namens de stichting 
Saving Arms een 
presentatie mogen 
geven in zowel de 
Dorpskerk als het 
Visnet. Graag zouden 
we jullie wat mee 
willen nemen in de 
ontwikkelingen van de 
afgelopen 1,5 jaar. 
Voor het ontstaan van 
de coronacrisis hebben 
wij het dagelijkse werk 

vanuit de stichting voortgezet. We mochten zo’n 30-40 
straatkinderen voorzien in twee-dagelijkse maaltijden en hadden de 
mogelijkheid om hen ook te voorzien in medische verzorging en 
kleding. Daarnaast hebben we sportactiviteiten aangeboden waarbij 
er ook ruimte is om de liefde van Jezus te delen. De huur van ‘The 
dreamhouse’ is voortgezet met daarbij de blijvende opvang voor 8 
jongens, met daarnaast nog af en toe extra opvang voor een kind/jongere in nood. Sinds de corona 
crisis zijn er beperkingen ontstaan in het aanbieden van de maaltijden op straat en het organiseren van 
de groepsactiviteiten. Ook zijn er beperkingen ontstaan in de schoolgang. Er is hard gewerkt om de 
jongens in het huis hierin voldoende te bieden wat betreft thuisonderwijs en hen meenemen in  
verantwoordelijkheden en activiteiten bij het huis. Voor de overige groep straatkinderen is er helaas 
minder ruimte geweest maar zijn de contacten wel blijven bestaan. Vanuit betrokken mensen uit 
Amerika is het mogelijk gemaakt om een eigen busje te kopen; dit maakt het gemakkelijker om ook 
andere plekken in het gebied te bezoeken en ook om kinderen/jongeren weer te herenigen met familie 
wanneer dat mogelijk en veilig is. Het afgelopen jaar hebben we een groot stuk eigen land mogen 
kopen. We hebben grote plannen om hier nog te (ver)bouwen en daarmee ons eigen terrein passend in 
te richten als woonplek en tijdelijke opvang plek. We hopen op korte termijn te starten met de bouw en 
hebben voor ogen om daarna stap voor stap uit te breiden wat betreft de bouw, omheining, gewassen 
en kippen.  Wij blijven afhankelijk van donaties, mocht u hier aan bij willen dragen zijn we daar erg 
dankbaar voor. Wilt u op meer op de hoogte blijven? U kunt zich ook aanmelden voor de maandelijkse 
nieuwsbrief. Hiervoor aanmelden of een donatie schenken kan via onze website: www.savingarms.nl 
NL45RABO0338088768, t.n.v. Stichting Saving Arms International   


