
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 

 

    
 9 mei 2021 

Erediensten:  
Zondagochtend 9 mei is onze voorganger Ds. B.J. van 
der Graaf uit Amsterdam. De Bijbellezing is uit Jesaja 
61 : 1 - 3 en Matth. 5 : 1 - 12 
Thema van de verkondiging :   
De tweede levensles van Jezus over het hoogste 
geluk : gelukkig de treurenden. 
Wij mensen zoeken naar geluk, het liefst naar het 
hoogste geluk. Maar waar vinden we dat? De 
Bergrede van Jezus bestaat uit acht levenslessen 
over het hoogste geluk. Stuk voor stuk zijn het lessen 
om ter harte te nemen en ze te bespreken met 
anderen. In deze les prijst Jezus de treurenden 
gelukkig. Gaat dat samen: geluk en treurnis ?  
In het Koninkrijk van God wel en daar gaat deze les 
over. 
 
Zondagavond 9 mei is onze voorganger Ds. J.D.J. 
ten Voorde uit Nunspeet. De Bijbellezing is uit 
Romeinen 8 : 15 - 30 (NBV)   
Thema van de verkondiging :  “Het zuchten van de 
Heilige Geest“ Zucht jij wel eens ? Is dit een zucht 
van moeite en frustratie of juist een zucht van 
opluchting en verlichting ? Paulus spreekt in de 
Romeinen-brief over het zuchten of de verzuchtingen 
van de Heilige Geest. Wat bedoelde hij hiermee ? Wat 
zegt dit zuchten over God en wat kunnen wij er mee 
in ons alledaags geloofsleven ? 
 
 
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 10 mei tot 15 mei) kunt u een keuze maken 
uit de volgende producten:       

volkoren knäckebröd 

Rol vuilniszakken 

soep in stazak (kip of zonder vlees) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten:                                                                 

Zondag 9 mei 
09.30 uur Ds. B.J. van der Graaf (Amsterdam) 
18.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 
 
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) 
09.30 uur Ds. L. Wullschleger (Harderwijk) 
 
Zondag 16 mei 
09.30 uur Ds. D. Meijvogel 
18.30 uur Ds. B.J. van de Kamp 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Youth Alpha en Alphacursussen 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de situatie in India ivm corona  
Bidden voor het 
beroepingswerk/beroepingscommissie 
Bidden voor alle moeders maar ook voor degenen die 
geen moeder mochten worden 
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 
 

ZONDAGSBRIEF    
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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 
 
Gezocht Commissieleden 
Het Baken is op zoek naar commissieleden. We zijn 
een interkerkelijke evangelisatie- commissie die 
jongeren dient en ondersteunt in Het Bakenwerk op 
Kriemelberg Bushcamp. Ieder jaar gaat dit om zo’n 
75 vrijwilligers die Zijn liefde uitdragen in het 
werkveld,  55 teamleden, 5 pastorale echtparen, 10 
mentoren. Kijkt u op www.bakenharderwijk.nl  bij 
vacatures voor meer informatie. Het werk zegent 
absoluut aan 2 kanten… Tot snel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
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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Zondag 9 mei derde collecte Youth Alpha en Alphacursussen 
Door de Alphacursussen krijgt iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten en een weekend 
op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is heel 
laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben Alpha 
gedaan. In Nederland waren dat er ruim 280.000. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, 
studentenverenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. Alpha is gratis, inclusief een maaltijd. 
Ook in onze kerk wordt de Alphacursus gegeven. Speciaal voor jongeren is er al een aantal jaren een 
speciale Youth Alpha. Om het mooie werk van de Alphacursussen te ondersteunen, houden we een 
extra collecte. Wij bevelen deze extra collecte heel hartelijk bij u aan. 
College van Kerkrentmeersters 
 
Vluchtelingmaatjes gezocht, nu ook voor statushouders 
In het AZC wordt de eenzaamheid in deze tijd sterk gevoeld. Ver van huis, in een vreemd land met een 
vreemde taal. En dan nog de coronamaatregelen, waardoor veel activiteiten niet doorgaan. Daarom zijn 
vrijwilligers op dit moment des te meer nodig: mensen die een tijdje willen optrekken met een 
vluchteling, iemand helpen met het leren van de taal, of activiteiten ondernemen zoals samen 
wandelen, sporten of eten. Op dit moment zoeken we onder meer een man die Frans spreekt als maatje 
voor een Algerijnse man uit het AZC.  
 
Recent is in overleg met de burgerlijke gemeente (Meerinzicht) besloten om het project uit te breiden 
naar statushouders in Harderwijk en Ermelo. Voor vrijwilligers een mooie kans om gedurende een 
langere periode contact met een statushouder of gezin te hebben. We zijn hiervoor op zoek naar 
vrijwilligers. Doet u mee? Bij aanmelding worden uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht, om 
een goede match te kunnen maken. En bij de eerste ontmoeting met een vluchteling of statushouder is 
er de mogelijkheid dat een medewerker van stichting Gave meegaat.  
 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij Geriska Poortman, coördinator 
vluchtelingmaatjes project via mailadres: vluchtelingmaatjes@gmail.com. 
 
Gezocht: Penningmeester en voorzitter voor Thuisfrontteam Roan en Inge Drost 
Hallo gemeenteleden, Roan en Inge Drost uit Hierden ervaren de roeping van God om samen met hun 
kinderen Ysalin en Jayson op weg te gaan naar Bosnië Herzegovina. Een land waar verdeeldheid is en 
mensen nog altijd met de sporen van de oorlog te maken hebben. Hun passie is om die mensen bekend 
te maken met de boodschap van Vrede! Echte vrede die verder gaat als vrede binnen in je eigen land. 
Deze vrede gaat tot aan je hart. Zij willen mensen bekendmaken wie Jezus is en hen leren discipelen te 
worden in het volgen van Jezus. Roan en Inge hebben mensen nodig die om hen heen staan en die hen 
ondersteunen, zowel financieel, maar ook praktisch.  De afgelopen periode hebben Roan en Inge 
verschillende mensen uit Hierden en Harderwijk toegevoegd aan hun Thuis Front Team (TFT). Het TFT is 
actief betrokken in gebed en bereid om de werker op allerlei manieren te ondersteunen en positief 
kritisch mee te denken. Denk hierbij aan PR, de fondsenwerving en het functioneren als contactpersoon. 
Een TFT is vaak de spin in het web van alle betrokkenen rond de uitgezonden werker, zoals de 
kerkelijke gemeente en de familie- en vriendenkring. Het TFT heeft zo een specifieke, ondersteunende 
rol naast Frontiers als begeleidende organisatie. Voor het thuisfrontteam van Roan en Inge zijn we nog 
dringend op zoek naar een penningmeester en een voorzitter.  
De taken van voorzitter omvatten:   

- Overzicht houden in het TFT 
- Tijdsplanning en de uitvoering van de taken in de gaten houden 

 
De taken van penningmeester omvatten: 

- Begroting maken 
- Contactpersoon zijn voor vragen met betrekking tot de financiële gang van zaken. 
- Overleg met Roan en Inge over hoe zij hun financiële zaken wil regelen 
- Gedane toezeggingen van giften opvolgen 
- Ideeën genereren en uitwerken voor het werven van sponsoren, in samenwerking met het TFT 

We hopen en bidden dat God het TFT van Roan en Inge voorziet van de twee bovenstaande functies. 
Heeft u interesse of zijn er nog vragen? Neem dan contact op met Meta Timmer, via 
TFTroaninge@hotmail.com 
 


