
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 

 

 
 4 juli 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst hoopt dominee den Hartog voor 
te gaan. Dominee den Hartog werkt voor de GZB. Hij 
is op dit moment van schrijven op vakantie, dus we 
horen zondag waar de dienst over zal gaan.  

Avonddienst 
De avonddienst zal weer een gebedsdienst zijn. 
Verdere informatie hierover vindt u verderop in de 
Zondagsbrief. Goede diensten gewenst! 

Collecte bestemd voor De Oude Synagoge 
De Oude Synagoge is een inloophuis, een gastvrije, 
veilige ontmoetingsplaats waar iedereen van harte 
welkom is. Vrijwilligers vanuit een christelijke 
levensovertuiging en met betrokkenheid van de 
plaatselijke kerken, bieden mensen een plek die daar 
behoefte aan hebben. Als gast of als vrijwilliger. 
Oprechte betrokkenheid en belangeloze 
aandacht voor mensen staan hierbij voorop. Zij 
respecteren hun gasten in wie ze zijn en staan voor 
ze klaar als zij de kwaliteit van hun leven willen 
verbeteren.  
 
Gelukkig hebben zij recent hun werkzaamheden weer 
kunnen opstarten nadat zij ook vanwege COVID19 de 
deuren moesten sluiten. 
 
De Oude Synagoge is volledig afhankelijk van giften. 
Met uw bijdrage in de collectezak kan De Oude 
Synagoge het werk blijven doen en voor veel mensen 
in Harderwijk een waardevolle bijdrage leveren aan 
hun dagelijks leven. 
 
Als diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij u 
aan. 
  
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 5 juli tot 10 juli) kunt u een keuze maken uit de 
volgende producten: 

 
Kleine pot jam (minder suiker)max 45 gr. 

Fles schoonmaakmiddel 
Pak houdbare melk 

 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 4 juli 
09.30 uur Ds. Den Hartog (GZB) 
18.30 uur (Gebedsdienst) 
 
Zondag 11 juli 
09.30 uur Ds. F. van Velzen 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Collecten: 
1e Oude Synagoge (Harderwijk) 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor huwelijken 
Bidden voor mensen die verslaafd zijn en hun 
omgeving  
Bidden voor het werk in het Patchworkcentrum in 
Schwerin 
 
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 Anton de Jager 
18.30 uur  
 
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 
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
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Gebedsdienst: 4 juli om 18.30 uur  
Zondagavondavond 4 juli is er weer een 
gebedsmoment in het Visnet. Tijdens dit 
gebedsmoment zullen we weer mogen zingen! (het 
eerste dankpunt hebben we al)  We zingen een aantal 
liederen en luisteren naar een korte inleiding. 
Uiteraard gaan we samen veel bidden. Er mogen 
weer 60 gemeenteleden aanwezig zijn in de kerkzaal. 
In de kerkzaal aanwezig zijn betekend niet dat u 
hardop moet bidden, dus wees welkom om te zingen 
en in stilte te bidden!! Voor wie wel hardop wil bidden 
is er een microfoon beschikbaar (coronaproof) 
waarbij u vanaf uw zitplaats kunt bidden en te 
verstaan bent. Daarnaast zullen er een aantal zusters 
en broeders  voor de gebedspunten die worden 
ingebracht via de Menti Meter (en het 
telefoonnummer 0651239382) hardop bidden. Dus 
u/jij bent van harte uitgenodigd om mee te bidden in 
de kerkzaal. Graag opgeven via de website!! U/jij 
krijgt een bevestiging als er plaats is in de kerk. 
Daarnaast kunt u tijdens het gebedsmoment thuis 
mee bidden en uw gebedspunten inbrengen via de 
Menti Meter of even bellen. Uitleg daarvan vindt weer 
plaats tijdens de avonddienst. Van harte uitgenodigd 
in de kerkzaal of via het internet.  
Zegen en groet, Sicco en Evert. 
 
Vluchtelingmaatjes gezocht voor:  
1. Een christelijke vrouw uit Nigeria, ca 25 jaar. Zij 
wil graag een maatje, bij voorkeur een wat oudere 
vrouw, voor steun en ontmoeting, en om bijv samen 
te wandelen. Zij woont op het AZC samen met haar 
man en 4-jarig dochtertje, en spreekt engels. Zij zou 
graag 1x per 1-2 weken contact willen onder 
schooltijd.  
2. Een christelijke vrouw uit Eritrea, 45 jaar. Zij heeft 
een verblijfsvergunning en woont als statushouder 
met haar man en 2 tiener-kinderen in Harderwijk. Ze 
woont al paar jaar in Harderwijk, maar spreekt nog 
maar weinig Nederlands (is analfabeet). Haar man 
spreekt wat meer Nederlands en haar dochter vrij 
goed. Zij zou graag een maatje willen (of evt. een 
echtpaar voor contact met haar en haar man) voor 
onderling contact en om wat geholpen te worden bij 
het leren van de Nederlandse taal.  
3. Een christelijk gezin uit Azerbeidzjan (vader, 
moeder en 3 zoons van ca 2, 11 en 13 jaar). Zij zijn 
5 jaar geleden gevlucht en al langere tijd onderweg in 
Europa. Eerder verbleven ze in een AZC in 
Rotterdam, en hadden daar ook contact met een 
christelijk gezin. Ze willen hier graag opnieuw contact 
met een Nederlands gezin met kinderen, voor 
onderlinge ontmoeting en activiteiten met de 
kinderen. Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u mailen naar Geriska Poortman, 
vluchtelingmaatjes@gmail.com. 
 
 

 
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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Wie kan ons ondersteunen?                                                                                                                                                    
Vanuit de kerkrentmeesters van beide wijkgemeentes hebben we voor twee projecten jullie hulp nodig: 

 ‘Handboek soldaat’ 

Onze kerk is een organisatie waarin veel handen veel werk verzetten. En net als in elke organisatie 
gebeurt dat aan de hand van processen en procedures die in ons geval echt wel op veel plekken zijn 
vastgelegd, maar vaak ook wel in de bovenkamers van de betrokken ambtsdragers, vrijwilligers en 
andere betrokken gemeenteleden zijn opgeslagen ('het zit in het hoofd van degene die dit vaak al jaren 
doet'). Daar willen we graag verandering in brengen door eigenlijk alle relevante processen en 
procedures in kaart te brengen en op één centrale plek vast te leggen. Dit helpt ons nu, maar zeker ook 
alle toekomstige ambtsdragers en vrijwilligers om snel overzicht te krijgen bij hoe de zaken lopen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld van aan het inzamelen, tellen, afstorten en administreren van de collectegelden, 
aan de organisatie van de kerkbalans, hoe het proces omtrent goedkeuring en betaling van facturen 
verloopt, etc. 

Heb jij affiniteit met het in kaart brengen én eventueel optimaliseren van deze processen en 
procedures, heb je hier ervaring mee omdat dit jouw dagelijkse werk of ben je bezig met je opleiding 
BE/AC én wil je ons hiermee helpen……stuur dan even een mailtje aan Martin Hop mhop@alfa.nl of 
bel/app’m even op 0610908216 Centrale opslag van documenten 

Tja, dan hebben we zo meteen alle processen en procedures in een centraal handboek opgenomen, 
maar waar slaan we die dan op, zodat iedereen er ook bij kan en zodat bij aanpassingen iedereen ook 
over de juiste versie beschikt? En dat geldt niet alleen voor dit handboek, maar gewoon voor heel veel 
permanente- en werkdocumenten die nu op veel verschillende plekken worden opgeslagen (Vaak is de 
mailbox waarschijnlijk het grootste archief) . Dat moet anders, niet alleen omdat dat handig is, maar 
ook omdat dat AVG technisch veel beter beheersbaar is en overdracht makkelijker is bij nieuwe 
ambtsdragers en vrijwilligers. We zoeken dus iemand die ons hierbij kan helpen, in het uitdenken en 
opzetten van een passende manier van centrale opslag en beheer van documenten en adviseren over 
een passende manier van werken die daarbij hoort. 

Heb jij hier kennis/ervaring in goede ideeën over en wil je ons hierbij helpen, laat dan van je horen. 
Ook hiervoor mag je je weer melden bij Martin Hop met hetzelfde mailadres en mobiele nummer. 

 
Scipio-app: Heeft u/heb jij de app al geïnstalleerd? 
Heeft u/heb jij de Scipio app al geïnstalleerd? Afgelopen week zijn nog een aantal nieuwe gebruikers 
bijgekomen. Maar toch heeft nog niet iedereen de app geïnstalleerd. Ook zien we dat zo’n 500 mensen 
een uitnodiging met een link via de mail hebben ontvangen, maar de app nog niet hebben geïnstalleerd. 
Wellicht is de mail in uw “spam” of “ongewenste mail” terecht gekomen? Het zou fijn zijn als zoveel 
mogelijk gemeenteleden de app installeren en gebruiken.  
 
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/aanmelden-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.  
 
Mocht u problemen hebben met het downloaden van de app, stuur dan een mail naar 
Administratie@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Wist je dat: 
- Je de app ook kan downloaden via de bekende app-stores? Je emailadres moet wel bekend zijn in 

de ledenadministratie. 
- Je op de app de agenda kan inzien met alle geplande activiteiten? 
- Je de zondagsbrief kan inzien? 
- Je notificaties kan instellen zodat je direct op de hoogte bent van het laatste nieuws? 
- Het “prikbord” iedereen op de hoogte houdt van het gemeentezijn? Zo zijn er recent foto’s geplaatst door een 

gemeentelid die kaarten verkoopt voor een goed doel en zijn er tips geplaatst over hoe je notificaties kan aan-
/uitzetten en hoe je je gegevens kan afschermen indien gewenst.  

 


