
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 
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Erediensten 
Zondagochtend 
In de ochtenddienst van deze zondag hoopt dominee 
Oosterwijk voor te gaan. 
Hij schrijft over deze dienst het volgende; vandaag is 
het Israëlzondag. Dat is meer dan een goede 
gewoonte binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 
Zonder Israël hadden wij hier zelfs niet gezeten. Het 
is Gods droom om vanuit dat kleine, onopvallende 
volk aan de Middellandse Zee de wereld te redden. 
Dat kleine volk is als een kiezelsteen geworden in de 
schoen van machthebbers en heersers. Dat had 
koning Nebukadnessar kunnen beseffen toen hij 
droomde over het beeld en het steentje. We lezen 
erover uit Daniël 2. Wie wijs is laat zich door de 
droom van God helpen uit zijn eigen droom! 
 
Avonddienst 
In de avonddienst zal er een gebedsdienst zijn. 
Verdere informatie hierover vindt u verderop in de 
Zondagsbrief. 
 
Huiskringen 
De startavond is geweest en mooi om zo in beide 
wijken te starten met een introductie op de 
Bijbelboeken Ezra en Nehemia. De avond is terug te 
kijken op YouTube via de Dorpskerk en zeker de 
moeite waard. De tweede avond in de eigen kringen 
is gepland in de week vanaf 10 oktober en zal 
doorgaan op de startavond. Vraag aan u/ jij als 
gemeentelid of geen gemeentelid; wil je bij een kring 
aansluiten en je hebt dit nog niet doorgegeven graag 
een mailtje of telefoontje/ appje naar mij en we 
kunnen kijken waar je aan kunt sluiten.Ben je bij een 
kring en u/ jij wilt veranderen geef dit ook door. 
Voor de kringleiders die geen mailtje hebben 
ontvangen graag even een mailtje met jullie aantal 
leden. 
 
Kortom een mooie gelegenheid om elkaar weer te 
ontmoeten in de huiskamers. Vind u/ jij het lastig of 
niet wenselijk om live bij een kring aan te sluiten 
kunnen we kijken of er een mogelijkheid is om via 
zoom/ teams aan te sluiten bij een kring. 
Er zijn mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, 
misschien soms even anders als we als eerder…… 
 
Weet je welkom op een kring en neem contact op. 
 
Groet, Harry, Marthijn, Nelleke en Sicco 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 3 oktober (Israëlzondag)  
09.30 uur Ds. J.C. Oosterwijk (Wezep) 
18.30 uur (Gebedsdienst) 
 
Zondag 10 oktober 
09.30 uur Ds. L. Lammers (Heerde) 
18.30 uur Ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) 
 
Collecten: 
1e Collecte Israël  
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk van Mercy Ships 
Bidden voor gepesten en pesters (i.v.m. week tegen 
het pesten)  
Bidden voor het kabinet 
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  Thom Hesseling 
18.30 uur   
 
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 
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Koffieochtend 
Wat is het fijn dat wij elkaar op de koffieochtend 
weer kunnen ontmoeten. Op 13 oktober bent U van 
harte welkom in het Visnet om gezellig bij te praten. 
Inloop vanaf half tien en dan staat de koffie, of thee, 
voor U klaar! 
 
Stadsgebed, 4 oktober. 
DV Maandag, 4 oktober  ’s avonds 19.30 uur, bent 
u/jij van harte uitgenodigd voor het maandelijkse 
stadsgebed. Deze keer hopen we elkaar te ontmoeten 
in de CBS, Willem Alexander, Veldkamp 33 in 
Harderwijk, waar we te gast zijn bij de Evangelie 
Gemeente van Harderwijk. Aanmelding vooraf is niet 
meer nodig. 
Evert Westerink,  06-51 239 382 voor info. 
 
Vluchtelingmaatjes gezocht 
Als maatje hoef je niet over speciale kwaliteiten te 
beschikken, je hoeft geen cursus te volgen, je hoeft 
ook geen andere taal te spreken. Het enige dat nodig 
is, is een warm hart voor de ander en een beetje tijd! 
Er worden vluchtelingmaatjes gezocht voor:  

 Een 50-jarige vrouw uit Irak. Zij woont 
alleen op het AZC. Haar man is overleden. Ze 
was onderwijzeres in Irak. Zij wil graag 
vriendschap met een Nederlandse vrouw, en 
wil graag de Nederlandse taal beter leren.  

 Een 21 jarige man uit Eritrea. Hij woont met 
zijn ouders, broer en zus in Harderwijk. Zij 
zijn nu 1,5 jaar in Nederland. Ze zijn 
statushouders en mogen hier dus blijven. Hij 
wil graag een maatje voor vriendschap en om 
de Nederlandse taal beter te leren. Hij spreekt 
Tigrinya en is Nederlands aan het leren.  

 Een 20 jarige vrouw uit Eritrea (de zus van 
bovenstaande man). Zij zit op school, leert 
Nederlands en houdt van voetbal. Thuis is zij 
het enige meisje. Zij wil graag een vriendin 
van haar eigen leeftijd. Iemand die leuke 
dingen met haar wil doen, en haar een beetje 
wegwijs kan maken in hoe alles in Nederland 
werkt.  

Voor meer informatie kunt u mailen naar Geriska 
Poortman, coordinator vluchtelingmaatjes project 
via 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 
 
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 4 tot 9 oktober) kunt u een keuze maken uit 
de volgende producten: 

 
Blik corned beef of kip filet 

Fles schuurmiddel 
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Wat doet Hineni?                                                                                                                          
In 1995 opende de Nederlands-Joodse Benjamin Philip de organisatie Hineni in Jeruzalem. Zijn doel is 
om een betere maatschappij te creëren, met de focus op maatschappelijke en geestelijke zorg. Hineni 
biedt hulp aan veel verschillende groepen zoals de armen en zwakkeren van de stad, weeskinderen en 
overlevenden van terreur. 

Hineni staat in het hart van Jeruzalem en heeft onder meer een gaarkeuken, dat voor de bezoekers een 
humanitair restaurant wordt genoemd. Want niet alleen hebben de mensen een maaltijd nodig, ze 
moeten ook met respect en waardigheid behandeld worden. Daarom heeft het team van Hineni oog 
voor alle bezoekers en kunnen ze altijd terecht voor een luisterend oor. 

Ook worden er therapieën aangeboden ter genezing en herstel voor Israëlische burgers en zorgt men 
voor de distributie van voedselhulppakketten naar getroffen gebieden van Israël. Daarnaast worden er 
jaarlijks verschillende evenementen, herdenkingen, culturele evenementen en culturele activiteiten 
georganiseerd. De focus hierbij ligt op een betere maatschappij met een betere maatschappelijke en 
geestelijke gezondheid. 

Waarom wilt u Hineni steunen?                                                                                                      
“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik 
was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. (…) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een 
van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” - Mattheüs 25: 35 en 40 

Door uw steun kan Hineni nog veel meer maaltijden aan de allerarmsten van Jeruzalem geven. Vanuit 
de Bijbelse opdracht van de Heere Jezus kunt u hier een steentje bijdragen aan het belangrijke werk 
van Hineni. Bedankt voor uw steun! 

Uw diaconie, Ter info voor de afdracht: Deze collectie loopt via christenen voor Israël. 

 
 

 


