
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 

 

    
 13 juni 2021 

Erediensten:  
Zondagochtend 13 juni is onze voorganger            
Ds. H. Brandsen uit Harderwijk. 
Bediening Heilig Avondmaal. 
De Bijbellezing is uit :  Matth. 22 : 1 - 14 
Thema van de verkondiging :   
“ uitgenodigd en gekleed ” 
Zondagavond 13 juni is onze voorganger  
Ds. J.D.J. ten Voorde uit Nunspeet. 
Voorzetting Heilig Avondmaal. 
De Bijbellezing is uit :  Handelingen 16 : 9 - 40 
Thema van de verkondiging :   
Hoe ga jij om met geestelijke strijd ? 
Paulus en Silas brachten het Koninkrijk van God in de 
stad Filippi, maar dat verliep niet zonder slag of 
stoot. Hoe gingen zij om met geestelijke strijd en wat 
kunnen wij hiervan leren voor ons dagelijks 
geloofsleven ? 
 
Huwelijksjubileum: 
Paul en Elke van Liempt hopen op 14 juni a.s. 25 
jaar getrouwd te zijn. Paul en Elke, van harte 
gefeliciteerd met dit zilveren jubileum en Gods Zegen  
voor de komende jaren gewenst. En, fijne dag(en) 
met elkaar ! (Hun adres is Krommekamp 149, 3848 
DR, Harderwijk) 
 
Lieve Gemeente,  
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen, 
bezoekjes, berichtjes en meeleven die ik mocht 
ontvangen na mijn operatie en ook tijdens de periode 
dat ik een longembolie had. Bovenal dank aan de 
Heer die mij doorgelopen heeft in de afgelopen 
periode.  
 
Hartelijke Groet, Mathilda Lankman  
 
Versoepelingen 13 juni 
In vervolg op de versoepelingen in Nederland vanaf 5 
juni, hebben we in de kerkenraad besloten om de 
onderstaande versoepelingen per zondag 13 juni door 
te voeren. Erediensten naar 60 personen in de 
kerk. (15% van de zitplaatsen is het advies voor 
grotere kerken binnen de PKN) 
Samenzang, 1 lied per dienst. (Ingetogen zingen van 
het slotlied) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten:                                                                 

Zondag 13 juni 
09.30 uur ds. H. Brandsen 
Viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Zondag 20 juni 
09.30 uur Ds. C. van Dam (Ermelo) 
18.30 uur Wytze Bezemer (Celebrations) 
 
Collecten: 
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor examenkandidaten die deze weken de 
uitslag krijgen  
Bidden voor stichting Dorcas  
Bidden voor het beroepingswerk  
 
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 
 
 
 

ZONDAGSBRIEF    
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Goal!  
Eindelijk is er weer een Celebrationsdienst! Misschien 
ben je al helemaal in de EK-stemming. Dat komt 
goed uit, want de dienst heeft het thema ‘Goal!’. 
Wytze Bezemer zal komen spreken over wat het doel 
is van je leven. Dat klinkt zwaar, maar waarschijnlijk 
ben jij er ook wel eens mee bezig geweest. Je hebt 
talenten gekregen, maar hoe zet je die op de goede 
manier in en betrek je God daarbij? Hoe kom je er 
achter wat Gods plan is voor jou? Lastige vragen, 
waar Wytze ons meer over gaat vertellen. De dienst 
zal plaatsvinden op 20 juni om 18.30.  
Wytze Bezemer is zelf werkzaam bij de stichting 
Atletes in Action. Deze organisatie gaat het gesprek 
over God aan met jongeren door te sporten. Maar de 
organisatie richt zich ook op jongeren die al christelijk 
zijn. Ze helpen hen te ontdekken hoe ze van 
betekenis kunnen zijn voor de wereld. Tijdens de 
dienst zal de collecte zijn voor de organisatie Atletes 
in Action. Het is belangrijk dat je je aanmeldt als je 
de dienst bij wil wonen. Dat kan via deze link: 
https://www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/a
anmelden-kerkdienst-visnet/  
Mocht je de dienst liever thuis willen volgen, dan kan 
dat via kerktelevisie of de YouTube van het Visnet. 
 
Gemeentegids 2021-2022 
De gemeentegids is een bewaargids waarin u de 
(contact)gegevens van de kerkenraad, 
clubs/verenigingen en kerkgebouwen binnen onze 
gemeente kunt opzoeken. Na de zomervakantie 
verschijnt weer een nieuwe editie van de 
gemeentegids. Heeft u een specifieke taak binnen de 
gemeente en stond u in de vorige uitgave, wilt u dan 
uw gegevens controleren en wijzigingen doorgeven. 
Heeft u een taak binnen de gemeente maar stond u 
nog niet in de gemeentegids, wilt u dit dan ook 
doorgeven. Het doorgeven van wijzigingen en/of 
nieuwe gegevens het liefst via e-mail: 
administratie@hervormdegemeentehierden.nl  
Graag ontvangen wij de (aangepaste) gegevens 
uiterlijk 1 juli 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
  
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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Collecte project 10 27 zondag 13 juni 2021 
 

CENTRAAL-AZIË – MEDISCHE HULP VOOR KWETSBAREN 

In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede 
gezondheidszorg, terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben. Met de huidige corona pandemie is 
de aanpak van dit probleem en de ondersteuning  nog belangrijker geworden. 

Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting te geven over 
gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en 
behandelingen. Een persoonlijk verhaal van een patiënt geeft de essentie weer. Hij was nu voor het 
eerst een arts uit dit programma tegen gekomen die echt naar hem luisterde en goed onderzocht. Het is 
daar namelijk ook een veel voorkomend probleem dat lokale artsen bewust een ander ziektebeeld 
schetsen en daardoor dure medicijnen voorschrijven . Hoe dankbaar was  hij dat hij nu deze christelijke 
arts was tegengekomen, gezien zijn reactie “Ik heb gehoord dat deze dokters christenen zijn en ik denk 
dat christenen goede mensen zijn” 

Ook geven ze financiële steun aan christelijke voorgangers en hun families voor medisch specialistische 
zorg. Door beperkte godsdienstvrijheid en vaak ook afwijzing door hun omgeving hebben deze gezinnen 
het namelijk extra zwaar. In het project wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de lokale kerken.Wij 
willen als diaconie deze collecte van harte bij u aanbevelen, zodat vele anderen geholpen kunnen 
worden. 

 
Correctie: muntverkoop Visnet alleen in juni, dan pas weer in september 
Vorige week heeft u in de zondagsbrief kunnen lezen dat de muntverkoop in het Visnet weer wordt 
opgestart. Dit bericht klopt, maar met de opmerking dat in de vakantiemaanden (juli en augustus) 
er géén muntverkoop zal zijn. Dus als u collectemunten nodig heeft, kunt u deze kopen op 
donderdag 17 juni a.s. in het Visnet. Daarna pas weer op 16 september. (Maar u kunt natuurlijk ook de 
scipioapp gebruiken. Lees hier hoe u deze kunt downloaden) 
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 14 tot 19 juni) kunt u een keuze maken uit de volgende producten:   
Pak houdbare melk 

Kuipje smeerkaas (houdbaar buiten de koeling) 
Volkoren tortilla’s 
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