
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 

 

 
20 juni 2021 

Erediensten:  
Zondagochtend 20 juni, 09.30 uur is onze voorganger 
Ds. C. van Dam uit Ermelo. De Bijbellezing is uit 
Hand 2 : 29 - 36 ; Efez. 2 : 4 - 7 en Efez. 4 : 8 – 10 
Thema van de verkondiging :   
Komt Jezus ooit de Tesla tegen die SpaceX de 
ruimte in heeft  geschoten?                                                  
In deze dienst gaat het over ruimteverkeer. Jezus is 
naar de hemel gegaan. Maar Hij zou ons toch niet 
alleen laten? Is Hij nu verdwenen ? Of is Hij op een 
andere manier in het zicht gekomen ? Onderhoudt Hij 
contact ? En merken we daar iets van? Veel vragen. 
Kun je daar iets zinnigs over zeggen, of moeten we 
het bij wartaal laten?  
Zondagavond 20 juni, 18.30 uur  is er weer een 
Celebrationsdienst, waarin Wytze Bezemer zal 
spreken over het thema “ Goal ! “. 
Wat is het doel 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? 
 
Beroepingswerk 
In het persoonlijk gesprek vooraf bleek voor een 
ieder dat het gevraagde profiel goed bij Ds. Roest 
past, maar dat er ook grote persoonlijke bezwaren 
waren en veel zaken zijn die Ds. Roest vasthouden 
aan Huizen. In vertrouwen hebben we vorige week 
naar u gecommuniceerd dat we deze week toch een 
beroep op hem zullen uitbrengen. Dit voorgenomen 
beroep is echter niet uitgebracht. De afgelopen week 
is ons duidelijk geworden dat ds. Roest geen ruimte 
ziet voor een beroep uit onze gemeente.  
Uiteraard respecteren wij zijn beslissing. 
 
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. 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 20 juni 
09.30 uur Ds. C. van Dam (Ermelo) 
18.30 uur Wytze Bezemer (Celebrations) 
 
Zondag 27 juni  
09.30 uur Kand. B, van Dieren (Amsterdam) 
18.30 uur R.J. Kranen (Vriezeveen) 
 
Collecten: 
1e iom Celebrationscomm. 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de kerkenraad van a.s. woensdag  
Bidden voor vluchtelingen dat ze veilig aan mogen 
komen  
Danken en bidden met/voor alle vaders. Maar ook 
bidden voor iedereen voor wie Vaderdag en moeilijke 
dag is. 
 
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegentoe 
 
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 08.45uurVrouwen 
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Donderdag15.00 uur Ouderen 
Vrijdag 06.30 uur Mannen 
08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
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Lancering Scipio-app - Visnet 
De smartphone is, of je het nou wilt of niet, een 
belangrijk apparaat in ons leven. Alles wat we 
belangrijk vinden staat op onze telefoon. We lezen 
het nieuws, hebben contact met  familie en vrienden 
via Whatsapp en Facebook, maar doen nog weinig 
met onze telefoon als het gaat om de kerk. Tot nu! 
Want de welbekende Scipio-app heeft vanaf nu een 
aantal extra functionaliteiten: 
- Ledenlijst (op dit moment zijn alleen de gegevens 

beschikbaar voor mensen die de app hebben en 
indien gewenst kan je zelf je gegevens 
onzichtbaar maken voor anderen) 

- Nieuws 
- Agenda 
- “Prikbord” waar bijvoorbeeld foto’s van 

activiteiten kunnen worden geplaatst 
- Inzien van zondagsbrieven 
 
Op korte termijn zal er nog een functionaliteit worden 
toegevoegd waarmee iedereen groepen kan 
aanmaken (bijv. een kring, muziekgroep, 
techniekgroep etc) zodat ook op deze wijze met 
elkaar gecommuniceerd kan worden.  
 
Heeft u de app nog niet? Zorg ervoor dat uw 
mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. Via de 
website 
(https://www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/a
anmelden-scipio/) kunt u een formulier invullen zodat 
het kerkelijk bureau de ledenadministratie kan 
aanvullen. Wij zorgen dan dat u een uitnodiging via 
de email krijgt om de app te downloaden. Deze 
uitnodiging zal ook gestuurd worden naar de 
gemeenteleden waar het mailadres wel van is 
opgenomen in de ledenadministratie, maar die de app 
nog niet hebben geïnstalleerd. 
 
De komende weken zullen we in de nieuwsbrieven en 
in de app “wist je datjes” plaatsen om jullie kennis te 
laten maken met alle nieuwe functionaliteiten. 
 
Mocht je problemen hebben met het downloaden van 
de app, stuur dan een mail naar 
Administratie@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Laten we, juist in deze tijd dat we elkaar nog maar 
weinig kunnen ontmoeten in de kerk, investeren in 
het gemeentezijn door allemaal deze app te 
downloaden en te gebruiken (maar als u geen 
smartphone heeft, blijven we u natuurlijk informeren 
via de gebruikelijke kanalen)! 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
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 21 tot 26juni) kunt u een keuze maken 

uit de volgende producten: 
Rol beschuit 

Pak zuiveldrank 0/0 procent suiker 
Afwasmiddel 

 


