
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 juli 2021 

Erediensten 
Zondagochtend 
De voorganger in de ochtenddienst van aankomende 
zondag is dominee de Leede. 

Zondagavond 
In de avonddienst hoopt dominee Verboom voor te 
gaan. De schriftlezing in deze dienst zal zijn uit 
Hebreeën 1. Hij schrijft hierover het volgende; In de 
Hebreeënbrief gaat het vooral over de Here Jezus 
Christus. Hij is de Hogepriester. Uit de hele brief blijkt 
hoe belangrijk Hij is voor ons geloof. Buiten Hem om 
is het geloof niet volmaakt. Ook in hoofdstuk 1 
worden mooie dingen over de Zoon van God verteld. 

                                                                          
Bedankje                                                                   
Bedankt voor de vele kaarten, tijdens mijn operatie 
en revalidatie, heel hartelijk dank.                              
Jannie Hop, Kortekamp 134  

Hallo gemeente, 
Bedankt voor de vele kaarten, meeleven en gebeden 
die ik voor, tijdens en na mijn ziekenhuisopname van 
jullie heb gekregen. Het heeft me goed gedaan dat 
zoveel mensen aan mij dachten. Nogmaals bedankt 
hiervoor. Gelukkig krijg ik mijn krachten langzaam 
weer terug en pak ik het leven weer op. 
 
Hartelijke groet Esther. 

Verhuisd                                                                                                                                         
Mevrouw Hop (voorheen wonend aan de Boomkamp 
23) is van een verpleeghuis in Emmeloord verhuisd 
naar Villa Verde (Johanniterlaan 5, 3841 DS in 
Harderwijk, kamer 39).Een kaartje zal ze op prijs 
stellen, zo in haar nieuwe woning. Mevrouw Hop, we 
hopen dat u zich gauw thuis voelt op deze nieuwe 
plek. Een heel nieuw huis, dat zal vast luxe voelen! 
Ook daar Gods zegen en nabijheid gewenst! 

 
Vakantie 
In verband met de vakantietijd verschijnt vandaag de 
laatste Zondagsbrief van dit seizoen. De eerste 
Zondagsbrief van het nieuwe seizoen komt dan uit op 
D.V. 29 augustus.  Allen een goede en recreatieve 
(herscheppende) vakantie gewenst. 
 

 

 

 

 

Diensten: 

Zondag 25 juli 
09.30 uur Dr. H. de Leede (Amersfoort) 
18.30 uur Ds. F. Verboom (Kampen) 
 
Zondag 1 augustus 
09.30 uur Ds. W.H.B. ten Voorde (Nunspeet) 
18.30 uur (geen dienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het evangelisatiewerk op De 
Kriemelberg  
Bidden voor de inwoners van de 
overstromingsgebieden 
Bidden voor het werk van EO Metterdaad 
 
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 
 
Organisten 
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Kees Ploeger 
 
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 
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 

ZONDAGSBRIEF   
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Verjaardagen 
Hierbij de verjaardagen van de gemeenteleden die in 
de vakantieperiode jarig hopen te zijn. Het zijn er een 
heleboel, dus leg de kaartjes maar vast klaar! 
Jarig hopen te zijn; 

 Mevrouw Mulder (Grensweg 9A, 3849 MT in 
Hierden), dinsdag 27 juli, 91 jaar. 

 Meneer Berkhof (Weverskamp 85, 3848 CP in 
Harderwijk), dinsdag 27 juli, 84 jaar. 

 Mevrouw van Lunteren (Eendekamp 28, 3848 
BK in Harderwijk), zaterdag 31 juli, 87 jaar. 

 Mevrouw van der Goot (Bachdreef 329, 3845 
AL in Harderwijk), maandag 2 augustus, 80 
jaar. 

 Mevrouw Foppen (Wethouder Jansenlaan 4, 
3844 DG in Harderwijk) dinsdag 3 augustus, 
81 jaar. 

 Meneer Visscher (Broeklaan 37, 3848 CJ in 
Harderwijk), zaterdag 7 augustus, 80 jaar. 

 Mevrouw den Besten (Jannevroupad 5, 3848 
DA in Harderwijk), dinsdag 17 augustus, 94 
jaar. 

 Mevrouw van den Brink (Het Groene Portaal 1, 
8071 TP in Nunspeet), donderdag 19 
augustus,  96 jaar. 

 Mevrouw van den Hoorn (Walstein 53, 3848 
AP in Harderwijk), donderdag 19 augustus, 80 
jaar. 

 Mevrouw Vrijhof (Drift 2/211, 3844 JW in 
Harderwijk), vrijdag 27 augustus, 87 jaar. 
 

Spreuken 20:29 – De pracht van jonge mensen is 
hun kracht, de sier van oude mensen is hun grijze 
haar. 
Met het ouder worden komt ook de ouderdom, met 
voor sommigen moeite en misschien ook lichamelijke 
pijn. Toch is het bijzonder dat er zoveel mensen in 
onze gemeente al zo’n mooie leeftijd hebben mogen 
bereiken!  

We wensen u allen een hele mooie dag toe en Gods 
zegen toe over uw nieuwe levensjaar. 
We beseffen dat misschien juist deze dag voor 
enkelen van u het gemis groot zal zijn, omdat dit een 
verjaardag is zonder uw dierbare. Ook in dit verdriet 
zijn wij op deze dag in gedachten bij u. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

 



 25 juli 2021  pagina 3 

Alphacursus: nadenken over levensvragen                                                                                    
Na de zomer begint in de Dorpskerk en Het Visnet een nieuw seizoen voor de Alphacursus. Afgelopen 
jaar konden we helaas niet starten met de cursus vanwege de coronarichtlijnen. We hopen dit jaar wel 
te kunnen starten maar we moeten nog een kleine slag om de arm houden, in verband met de 
coronamaatregelen. 

Het liefste zouden we iedereen in Hierden en Frankrijk een keer willen laten 
deelnemen. Waarom? Omdat de Alphacursus al voor veel mensen een 
mooie spiegel is gebleken. De cursus behandelt de basiselementen van het 
christelijk geloof. Wie is Jezus? Waarom bidden we? Wat geloof je eigenlijk 
als je Jezus volgt? Daarnaast biedt de cursus heldere inzichten. Soms ook 
heel persoonlijk. De avonden kunnen zelfs levens doen veranderen. Daar 
zijn inmiddels legio voorbeelden van. Bijzonder toch? God werkt door Zijn 
Woord heen en gebruikt daar ook mensen voor. 

In het kort: we komen een keer of tien samen. Het zijn doordeweekse 
avonden die beginnen met een warme maaltijd (gekookt door trouwe vrijwilligers). Daarna luisteren we 
naar een inleiding die tot nadenken stemt en vervolgens gaan we in groepjes uiteen. Verderop in het 
seizoen is er ook nog een heel weekend over de Heilige Geest. Heel belangrijk: de avonden vinden 
plaats in een vertrouwelijke, veilige setting. Dus: wat we met elkaar delen, blijft onder ons. Dat geeft 
ook alle ruimte om onszelf te laten zien. 

Als de positieve berichten rondom corona aanhouden, hebben we de eerste avond in wijk Dorp op 
maandag 13 september en in Het Visnet op maandag 4 oktober.  

Vragen? 

Voor wijk Dorp:  
bel of mail Froukje van de Beek, 06-402050660, froukjevandebeek@hotmail.com. 

Voor wijk Visnet: 
bel of mail, Mariët Schuit, 06-10750495, m.schuit1970@gmail.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 juli tot 31 juli) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: 

Kleine pot jam(minder suiker)max 450 gr. 
Pak knäckebröd 

Blik zalm of tonijn 
 
 
Voedselbank voor de vakantieweken 
Week 31: 2 aug. tot 7 aug.  pot pindakaas, pak houdbare melk, kipfilet in blik 
Week 32: 9 aug. tot 14 aug. pot appelstroop, kleine pot of blik groente 350 gr., pot chocopasta 
Week 33: 16 aug. tot 21 aug. pak hagelslag, fles aanmaaklimonade, pak thee (10 of 20 zakjes) 
Week 34: 23 aug. Tot 28 aug. Pot sandwichspread, vloeibare bak of braadboter, tomaten in blik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


